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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Kelet-Ázsia híreit illetően az olimpia mindenképpen központi helyet foglalt el a nemzetközi 
sajtóban. Megtudhattuk, hogy Tokióban a kínai küldöttség 777 taggal lesz jelen, akik közül 
431-en sportolók. Ez az ország eddigi legnagyobb képviselete, amelyet tengerentúli olimpiai 
játékokra küldött. A nyitóünnepség előtt, viszont már három COVID-19 esetet igazoltak az 
olimpiai faluban, így félő, hogy a sportolók faluja gyakorlatilag egy buborékként szolgál a 
11000 sportoló számára, akik Japánba utaztak a játékokra, ami bármikor berobbanhat. 
L.Oyun-Erdene mongol miniszterelnök Japánban tett munkalátogatása keretében tárgyalt 
Yoshihide Suga japán miniszterelnökkel, ahol a két fél véleményt cserélt a mongol-japán 
kapcsolatok jelenlegi helyzetéről, a jövőbeni célokról, valamint a nemzetközi és regionális 
kérdések széles skálájáról. 
Kínával kapcsolatban komoly hír, hogy bemutatták a világ első nagysebességű maglev-vonatát 
a kelet-kínai Shandong tartományban található Qingdaoban, amelynek végsebessége 600 
kilométer/óra, és várhatóan a leggyorsabb szárazföldi szállítást fogja jelenteni néhány éven 
belül. A 2020-as kínai népszámlálásról megjelent adatok, melynek értelmében az egyetemi 
diplomával rendelkező kínai munkavállalók száma elérte a 218 milliót, azt bizonyítják, hogy 
Kína munkaereje jelentős minőségi javuláson ment keresztül, noha az elmúlt két évtizedben 
jelentősen csökkent a munkaképes emberek száma. Az USA és Kína közötti feszültség továbbra 
sem enyhül: Biden elnök fenntartja és látszólag ki is bővíti Trump nemzetbiztonsági 
kockázatnak vélt kínai hallgatókra vonatkozó tilalmát, így az amerikai hatóságok még mindig 
sokak beutazását elutasítja a katonai vonatkozású kínai egyetemekkel és intézetekkel 
fennállónak vélt kapcsolataik miatt. 
 
Dél-Ázsiát illetően az Európai Unió pénteken kijelentette, hogy határozottan támogatja az 
afganisztáni békefolyamatot, a politikai rendezést, a háború befejezését. Pakisztán és 
Afganisztán között továbbra is feszült a viszony, Shah Mahmood Qureshi pakisztáni 
külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy „ellenségek könyörtelen kísérleteket tesznek a 
Kabul és Iszlámábád közötti kapcsolatok károsítására”. Eközben Suhail Shaheen, a tálibok 
szóvivője úgy nyilatkozott, hogy leteszik fegyvereiket, ha Kabulban felállítják a konfliktus 
minden résztvevője számára elfogadható kormányt, Ghani kormánya pedig feloszlik. 
Kiderült, hogy a Covid-19 következményeként a potenciális befektetők elhagyták Nepált az 
elmúlt pénzügyi évben. Az Ipari Minisztérium szerint a közvetlen külföldi tőkebefektetések 
14,81 százalékkal 32,20 milliárd rúpiára (NPR) csökkentek a 2020–21-es pénzügyi évben.  
India a 2020-as fogyasztóvédelmi törvény módosítását helyezte kilátásba az online 
kereskedelemre vonatkozóan a különböző hiányosságok miatt, de egy friss 
közvéleménykutatás azt mutatja, hogy az e-kereskedelmi fogyasztók 72 százaléka ezt nem 
szeretné. A héten arról is értesülhettünk, hogy az indiai légierő megerősítése érdekében 
három Rafale vadászgép érkezett Indiába Franciaországból. Mivel az indiai hadsereg és Kína 
hadereje között továbbra is feszült a helyzet a határvidéken, az SCO külügyminiszteri 
találkozóján tartott külügyminiszteri megbeszélésen, a felek megállapodtak, hogy a „lehető 
legkorábban” össze kell hívni egy katonai parancsnoki szintű találkozót a két állam között. 
 
Szingapúrban a mesterséges intelligenciával foglalkozó Sense Time július 19-én új innovációs 
központot hozott létre, amely olyan szegmensekre összpontosít, mint a kibővített és a vegyes 
valóság, az oktatás, az egészségügy és az ügyfelek bevonása a fejlesztésekbe.  
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A koronavírus járvány egyre súlyosabb problémát jelent a térségben, Thaiföld Nemzeti 
Vakcina Intézetének igazgatója legutóbb bocsánatot kért azzal kapcsolatban, hogy nem halad 
a tervek szerint a koronavírus elleni oltóprogram és megígérte, hogy az ország csatlakozni fog 
az ENSZ támogatását is élvező COVAX programhoz.  
Az USA fokozott szerepvállalását bizonyítja a térségben, hogy az amerikai védelmi miniszter 
Lloyd Austin a közeljövőben délkelet-ázsiai körútra indul, melynek során felkeresi az USA főbb 
szövetségeseit, a Fülöp-szigeteket, Vietnamot és Szingapúrt. Itt kell megemlíteni, hogy miután 
az Egyesült Államok hosszú ideig Vietnámot is a valuta manipulátorok között tartotta nyilván, 
hétfőn a két ország megállapodásra jutott egymással, amelynek következtében rendeződött a 
vita. Indonéziát Washington szintén támogatja, júniusban Jakarta és Washington Bantamnál 
megkezdte a 3,5 millió dolláros tengeri kiképzőközpont építését, amelynek a Dél-Kínai-
tengerhez való közelsége révén komoly stratégiai jelentősége van. 
 
A Dubaiban megrendezésre kerülő Expo 2020 belépőjegyeit július 18-tól kezdik árusítani, ami 
lehetővé teszi a vendégek számára, hogy idejében megszervezzék az Egyesült Arab 
Emírségekbe való látogatásukat. Egyébként a Dubaji Polgári Repülési Hatóság adatai szerint a 
Dubaji Nemzetközi Repülőtér több mint 10,6 millió nemzetközi utast fogadott 2021 első 
félévében. A repteret használó nemzetközi utasok száma 2021 június hónapjában 
megközelítőleg 1,55 millió főt tett ki, ami 6%-os növekedést jelent májushoz képest. 
Arról is olvashattunk, hogy Szaúd-Arábia volt Kína legnagyobb nyersolaj-beszállítója a 
nyolcadik egymást követő hónapban. Kína szaúdi kőolajimportja a múlt hónapban elérte a 7,2 
millió tonnát, ami napi 1,75 millió hordónak felel meg. A szaúdi-kínai gazdasági kapcsolatok 
előrehaladását nagyon jól illusztrálja, hogy egy szaúdi-kínai-szingapúri szövetség a 
bejelentette, hogy 3 milliárd riált (800 millió dollár) fektet be a szaúdi piacra. Az invesztálás 
középpontjában az infrastruktúra-fejlesztés, a vállalkozások és a mezőgazdasági szektor áll.  
Izraelben Naftali Bennett miniszterelnök új korlátozások bevezetését jelentette be vasárnap 
azzal a céllal, hogy megfékezze a rendkívül fertőző COVID-19 vírus delta variánsát, mivel az 
országban a hétvégén a súlyos esetek enyhe növekedése volt tapasztalható.  
Az OPEC+ szövetség a termeléscsökkentési megállapodás 2022 végéig tartó 
meghosszabbításáról döntött, továbbá bejelentette, hogy az össztermelés napi 400 000 
hordóval fog növekedni augusztustól.  
 
Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke megismerkedett a japán Sumitomo 
Corporation által épülő vízerőmű üzembe helyezésének előkészületeivel. A vízerőmű 
segítségével Türkmenisztán a jövőben képes lesz növelni a villamos energia exportját más 
országokba. Az EU türkmenisztáni nagykövete pedig hangsúlyozta, hogy a szervezet célja a 
türkmén lakosság életszínvonalának javítása, a gazdaság fejlesztése, a demokratikus reformok 
előmozdítása és a fenntartható fejlődési célok megvalósításának támogatása. Kína is fontos 
szerepet tölt be a régióban: a két ország egy ötéves tervet dolgoz ki a kétoldalú 
partnerségekről, amely az üzleti kapcsolatok fejlesztésének alapjává válik, mondta Wang Yi 
kínai külügyminiszter, és fontos cél a két állam közötti vállalkozói kapcsolatok fejlesztése. 
Fontos hír, hogy Keleti partnerség az a program, amely hozzájárul Grúzia, Ukrajna és Moldova 
gazdasági növekedéséhez, vélekedett Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, aki úgy 
nyilatkozott, hogy a jövőben is szeretnék folytatni ezt a gazdaság élénkítő együttműködést a 
Keleti partnerség országaival, amelyre az EU további 17 milliárd eurót fog elkülöníteni. 
 



 
 

 
 

5 

Kelet Ázsia 

Kína készen áll a Tokiói Olimpia 2020-ra 

Xinhua, 2021. július 21. 

A Tokiói Olimpia 2020-on a kínai küldöttség 777 taggal lesz jelen, akik közül 431-en sportolók. 

Ez az ország eddigi legnagyobb képviselete, amelyet tengerentúli olimpiai játékokra küldött. A 

csapatban 298 női sportoló szerepel, érdekesség, hogy ez több mint kétszerese a 133 férfi 

versenyzőnek. A kínai sportolók 30 sportág 225 éremversenyén vesznek majd részt. A 

koronavírus járvány miatt az olimpiát 2020-ban egy évvel elhalasztották, így 2021. július 23-

án lesz a nyitóünnepsége. 

Forrás: 2 days to go, Team China ready for Tokyo Olympics 

Bemutatták a világ első 600 km/h sebességű maglev-vonatát Kínában 

Xinhua, 2021. július 20. 

Bemutatták a világ első nagysebességű maglev-vonatát a kelet-kínai Shandong tartományban 

található Qingdaoban, amelynek végsebessége 600 kilométer/óra. A China Rail Rolling Stock 

Corp által kifejlesztett, független szellemi tulajdonjogokkal rendelkező maglev vonat 

várhatóan a leggyorsabb szárazföldi szállítást fogja jelenteni néhány éven belül. A vezetési 

technológia az elektromágneses mező alkalmazásán alapszik, annak érdekében, hogy a vonat 

lebegjen a pályán az érintés nélküli működés megvalósítása érdekében. Technikai előnyei: 

nagy hatékonyság, gyors, biztonságos és megbízható, masszív, könnyű karbantartás és 

környezetkímélő. Szakértők szerint ez bizonyítja, hogy Kína rendelkezik a nagy sebességű 

maglev technológiákkal és azok műszaki követelményeivel kapcsolatos képességekkel. 

Forrás: 我国时速 600公里高速磁浮交通系统在青岛下线 

Kína munkaereje csökken, de a munkaerő minősége nő 

China Daily, 2021. július 20. 

Kína munkaereje jelentős minőségi javuláson ment keresztül, viszont az elmúlt két évtizedben 

jelentősen csökkent a munkaképes emberek száma. Az elmozdulás összhangban van a világ 

demográfiai változásának általánosan megfigyelhető normáival. Kínában 10 évente kerül sor 

népszámlálásra, amelyből kiderült, hogy 2020-ban az egyetemi diplomával rendelkező kínai 

munkavállalók száma elérte a 218 milliót, szemben a 2000-es mindössze 46 millióval és a 2010-

es 120 millióval. Szakértők szerint ez az alapja a magas színvonalú fejlődésnek, és egyben Kína 

gazdasági és társadalmi fejlődésének egyik legfontosabb alapja. 

Forrás: China's labor force shrinking, but workforce quality expanding 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/21/c_1310074822.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202107/20/WS60f6d568a3101e7ce975aa61.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/21/WS60f7ba86a310efa1bd663671.html
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Az AI átformálja az egészségügyi szektort 

China Daily, 2021. július 20. 

A mesterséges intelligencia átalakítja Kína egészségügyiiparát. A diagnosztikai képalkotástól a 

sebészeti robotokáig, az ország kórházai elfoglaltak a mesterséges intelligenciával támogatott 

gyógyászati termékek bevezetésével, míg a kutatóintézetek folyamatos kutatásokat végeznek 

a mesterséges intelligencia-megoldásokkal kapcsolatban, amelyek az ipar minden területét 

átalakítják. Az EqualOcean az AI egészségügyet Kínában 10 kategóriába sorolja, mint például 

a gyógyszerfejlesztés, a kiegészítő diagnosztika, a kórházmenedzsment vagy a biotechnológiai 

kutatás. Az egészségügyben a mesterséges intelligenciára fordított tőke elérheti 2026-ig 45,2 

milliárd dollárt. A 2021-es mesterséges intelligencia világkonferencián, amelyet Sanghajban 

tartottak az AstraZeneca globális gyógyszergyártó vállalat két tervet jelentett be, hogy 

bizonyítsa elhatározását az AI területén: az Medical Healthcare AI Innovation Centert és az AI 

iLab-ot, amelyeket Sanghajban kívánnak megalapítani. Az AI-vállalatok mintegy 22 százaléka 

Kínában van, és több mint 12 milliárd dollárt fektettek be a területre, nem kétséges tehát, 

hogy Kína vezet az AI területén. 

Forrás: AI reshaping health and wellness sector 

Az USA továbbra is blokkolja a kínai egyetemisták visszatérését 

Frank Chen, Asia Times, 2021. július 20. 

Biden fenntartja és látszólag ki is bővíti Trump nemzetbiztonsági kockázatnak vélt kínai 

hallgatókra vonatkozó tilalmát. Májusban véget ért az amerikai tanulmányi vízumot kapó kínai 

hallgatók egyéves tilalma a Covid-19 miatt, ám az amerikai hatóságok még mindig sokakat 

elutasítanak a katonai vonatkozású kínai egyetemekkel és intézetekkel fennállónak vélt 

kapcsolataik miatt. Ezt a tilalmat még az előző amerikai elnök, Donald Trump hozta, és úgy 

tűnik Biden alatt folytatódni fog. Ezek az elutasított hallgatók ma „10043-as kiáltvány 

áldozataként” emlegetik magukat. A Trump által 2020 májusában aláírt végrehajtási rendelet 

felfüggesztette egyes diákok és kutatók belépését Kínából, nemzetbiztonsági okokra 

hivatkozva. A Trump-adminisztráció 2020-ban úgy becsülte, hogy az érintett kínai hallgatók 

száma körülbelül 5000 lehet, ami a töredéke annak a több mint 300 000 kínai hallgatónak, akik 

2019-ben beiratkoztak az amerikai egyetemekre. A jelentések szerint január és július között 

már több mint 500 ilyen vízumelutasítás történt. 

Forrás: China's labor force shrinking, but workforce quality expanding 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/20/WS60f62050a310efa1bd662f1f.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/21/WS60f7ba86a310efa1bd663671.html
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Moon Jae-in, dél-koreai elnök visszamondta tokiói látogatását 

Mitch Shin, The Diplomat, 2021. július 20. 

A dél-koreai elnöki szóvivő közölte, hogy Moon Jae-in elnök nem látogat el Tokióba a Suga 

Yoshihide japán miniszterelnökkel tartandó csúcstalálkozóra. Park Soo-hyun elmondta, hogy 

a döntés azután született, hogy mérlegelték a „különféle körülményeket”, és biztonságos és 

sikeres olimpiát kívántak Japánnak. Szöul és Tokió hetekig szervezte Moon tokiói látogatását 

az olimpiai játékok nyitóünnepségére. Szöul nem hozta nyilvánosságra döntésének konkrét 

okait, de szakértők szerint Szöul és Tokió nem tudott megállapodni a csúcstalálkozó 

napirendjéről. 

Forrás: President Moon Decides Against Olympic Visit to Japan 

Robbanni készül a japán olimpiai buborék? 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2021. július 20. 

A Tokiói Olimpia nyitóünnepsége előtt, három COVID-19 esetet igazoltak az olimpiai faluban. 

A koronavírus első esetét a dél-afrikai csapat egyik kísérőjénél igazolták. Ezután két dél-afrikai 

futballista eredménye lett pozitív, ez pedig félelmet kelt egy esetleges kialakuló járvány miatt. 

Japánban már a negyedik rendkívüli állapotot hirdették meg, Tokióban pedig a napi fertőzések 

négy egymást követő napon meghaladták az 1000-et. A japánok többsége ellenzi az olimpia 

megrendezését, mert attól tartanak, hogy a fertőzések súlyosbodnak a nemzetközi sportolók 

és kísérőik beutazásával. A sportolók faluja gyakorlatilag egy buborékként szolgál a 11 000 

sportoló számára, akik Japánba utaztak a játékokra. Tavaly a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

megfogadta, hogy az erre a célra épített sportolói falunak „Tokió legbiztonságosabb helyének 

kell lennie”. A NOB elnöke, Thomas Bach elmondta, hogy a résztvevők „nulla” esélyt kapnak 

arra, hogy megfertőzzék a japán lakosokat a COVID-19-el, azonban eddig 55 pozitív fertőzést 

észleltek a falun kívül olimpiához köthető embereknél, például sportolók, személyzet és 

küldöttek körében. 

Forrás: Is Japan’s Olympic Bubble About to Burst? 

 

  

https://thediplomat.com/2021/07/president-moon-decides-against-olympic-visit-to-japan/
https://thediplomat.com/2021/07/is-japans-olympic-bubble-about-to-burst/
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A kínai termékek betiltásának következményei 

Heng Weili, China Daily, 2021. július 22. 

Legyen szó akár a fogyasztókról, akár a Pentagonról, az amerikai technológia magasabb 

költséggel jár. Az okostelefonok, az 5G technológia, a drónok és térfigyelő kamerák, csak 

néhány kínai termék, amelyeket kitiltottak az Egyesült Államokból nemzetbiztonsági 

kockázatra hivatkozva, még azon az áron is, ha így magasabb költségekkel kell számolnia a 

kormánynak és a fogyasztóknak is. A Pentagon által kifejlesztett kamerás drónok drágábbak, 

de silányabbak azoknál a Kínában gyártottaknál, amelyeket használtak volna. Az Egyesült 

Államok Védelmi Minisztériuma több mint 13 millió dollárt költött olyan drónok fejlesztésére, 

amelyeket a kormányzati szerveknek szánnak használatra a Kínában gyártott vagy 

összeszereltek helyett. Hírforrások szerint 2100 dolláros átlagárral a drónok 14-szer többe 

kerültek, valamint a hatékonyságukkal kapcsolatos aggodalmak rávilágítanak arra, hogy az 

Egyesült Államok milyen nehezen tudja pótolni a kínai technológiát. 

Forrás: Ban on Chinese products backfires 

L.Oyun-Erdene mongol miniszterelnök Yoshihide Suga japán 

miniszterelnökkel találkozott 

MNB.mn, 2021. július 22. 

L.Oyun-Erdene mongol miniszterelnök Japánban tett munkalátogatása keretében hivatalos 

ülést tartott Yoshihide Suga japán miniszterelnökkel július 22-én. Két év óta ez az első 

találkozó a két ország miniszterelnökei között. A találkozót barátságos és szívélyes légkörben 

tartották, és a két fél véleményt cserélt a mongol-japán kapcsolatok jelenlegi helyzetéről, a 

jövőbeni célokról, valamint a nemzetközi és regionális kérdések széles skálájáról. L.Oyun-

Erdene miniszterelnök megerősítette elkötelezettségét a „harmadik szomszéd” Japánnal 

folytatott stratégiai partnerség és együttműködés minden szempontból történő kibővítése és 

fejlesztése mellett. L.Oyun-Erdene miniszterelnök továbbá mély háláját fejezte ki Japán 

kormányának a mongol demokrácia és fenntartható fejlődés, valamint a Covid–19-járvány 

során nyújtott folyamatos támogatásért.  

Forrás: Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Япон Улсын Ерөнхий сайд Ё.Сүгатай албан ёсны 

уулзалт хийв 

 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/22/WS60f8d43ca310efa1bd6639eb.html
http://www.mnb.mn/i/240610
http://www.mnb.mn/i/240610
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Dél-Ázsia 

Az EU továbbra is támogatja az afganisztáni béketeremtést 

Afghanistan Times, 2021. július 17. 

Az Európai Unió pénteken kijelentette, hogy határozottan támogatja az afganisztáni 

békefolyamatot, a politikai rendezést, a háború befejezését. Josep Borel, az Európai Bizottság 

alelnöke a pénteken Taskentben tartott konferencián ismételte el az EU támogató álláspontját. 

Borel hangsúlyozta, hogy az EU folytatja az együttműködést Afganisztánnal azzal a feltétellel, 

hogy meg kell őrizni az elmúlt két évtized eredményeit, például az afgán nők és a kisebbségi 

csoportok jogainak biztosítását és a korrupcióellenes kampányt. A konferencián részt vett 

Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök, Ashraf Ghani afganisztáni elnök, Imran Khan pakisztáni 

miniszterelnök, Joseph Borel, az Európai Bizottság alelnöke és Szergej Lavrov orosz 

külügyminiszter. 

Forrás: EU voices support for Afghanistan quest for peace 

A koronavírus-járvány és a rendezetlen politikai helyzet elriasztja a 

befektetőket Nepálból 

Krishana Prasain, The Kathmandu Post, 2021. július 21. 

A potenciális befektetők elhagyták Nepált az elmúlt pénzügyi évben, amikor a Covid–19 

tönkretette az utazási terveket és viharos politikai időszak kezdődött. Az Ipari Minisztérium 

szerint a közvetlen külföldi tőkebefektetések 14,81 százalékkal 32,20 milliárd rúpiára (NPR) 

csökkentek a július közepével zárult 2020–21-es pénzügyi évben. Ez 183 különböző projektet 

jelent. Az előző, 2019–20-as pénzügyi évben Nepálba 37,80 milliárd rúpia értékű befektetési 

érkezett 223 projektre. Jiblal Bhusal, az Ipari Minisztérium főigazgatója szerint a befektetések 

csökkenése mögött elsősorban a turizmus és az utazási lehetőségek koronavírus-járvány 

miatti visszaesése, valamint az alsóház kétszeri feloszlatásába torkolló elhúzódó belpolitikai 

konfliktus játszik szerepet. Kína vezette a nepáli külföldi befektetők listáját 22,50 milliárd rúpia 

értékű befektetésekkel az elmúlt pénzügyi évben, de ez az összeg alacsonyabb volt, mint a 

korábbi években. Egy évvel korábban az északi szomszéd befektetései 25,65 milliárd rúpiára 

rúgtak és 174 különböző projektet fedtek le. A déli szomszéd, India befektetései az elmúlt 

pénzügyi évben drasztikusan, 72 százalékkal 906 millió rúpiára zuhantak.  

Forrás: Investment pledges plunge as virus, messy politics scare away investors 

  

http://www.afghanistantimes.af/eu-voices-support-for-afghanistan-quest-for-peace/
https://kathmandupost.com/money/2021/07/21/investment-pledges-plunge-as-virus-messy-politics-scare-away-investors
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Újabb három Rafale vadászgép érkezett Indiába Franciaországból 

India Today, 2021. július 21. 

Az indiai légierő jelentős fellendítése érdekében további három Rafale vadászgép érkezett 

Indiába szerdán Franciaországból. A vadászgépek megállás nélkül repülték le a távot, az 

Egyesült Arab Emírségek légiereje biztosította a levegőben történő tankolást – közölte az 

indiai légierő.  

Forrás: Three more Rafale jets arrive in India from France 

Qureshi figyelmezteti az afgán vezetést, hogy „ellenségek” próbálják 

megrontani a két ország kapcsolatait 

tribune.com.pk, 2021. július 21. 

Shah Mahmood Qureshi pakisztáni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy „ellenségek 

könyörtelen kísérleteket tesznek a Kabul és Iszlámábád közötti kapcsolatok károsítására”, 

miközben sürgette az afgán kormányt, hogy vizsgálja felül nagykövetének visszavonásáról 

szóló döntését. A médiának nyilatkozva Qureshi azt mondta, Afganisztán nehéz időket él át, 

és ebben a kritikus időszakban nem volt megfelelő döntés a pakisztáni nagykövet visszahívása. 

Kabul döntése az iszlámábádi nagykövet és más diplomaták visszahívásáról válasz volt Selsela 

Alikhilt, Najibullah Alikhil, afgán pakisztáni nagykövet lányának múlt heti elrablására. A 

nagykövet lányát több órán keresztül tartották fogva ismeretlen elrablók, az elrablás 

kötélnyomsérüléseket hagyott a lányon. Az afgán nagykövet lányának állítólagos elrablásával 

kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy átfogó nyomozás folyik, 700 órányi felvételt 

vizsgálnak felül, és 250 személyt hallgattak ki. Semmit sem rejtegetnek a nyomozásban, de az 

afgán nagykövetnek és lányának együttműködése létfontosságú az igazság kiderítéséhez. 

Qureshi szerint a világ elismeri Pakisztán erőfeszítéseit az afganisztáni békefolyamatban, de 

India ebben romboló szerepet játszik, ami destabilizálhatja a régió békéjét. Qureshi szerint S. 

Jaishankar indiai külügyminiszter nemrégiben kiadott nyilatkozatában elismerte, hogy 

Narendra Modi kormánya „biztosította”, hogy Pakisztán a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) 

szürke listáján maradjon annak ellenére, hogy Iszlámábád a 27 feltétel közül 26-nak megfelel. 

Forrás: Qureshi warns Afghan leadership of ‘enemies’ relentless attempts to harm ties’ 

  

https://www.indiatoday.in/india/story/three-more-rafale-jets-arrive-in-india-from-france-1830952-2021-07-21
https://tribune.com.pk/story/2311780/qureshi-warns-afghan-leadership-of-enemies-relentless-attempts-to-harm-ties
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Az indiai e-kereskedelmi fogyasztók 72 százaléka nem szeretné, hogy a 

kormány beavatkozzon az e-kereskedelem eladásaiba, kedvezményeibe  

Times of India, 2021. július 21. 

Az indiai fogyasztóvédelmi minisztérium a 2020-as fogyasztóvédelmi törvény módosítását 

helyezte kilátásba az online kereskedelemre vonatkozóan. A legnagyobb probléma a 

kedvezményekkel kapcsolatos hiányos vagy félretájékoztatás, illetve a származási hely 

lekövethetőségének hiánya. Egy e-kereskedelmi fogyasztóvédelmi közvéleménykutatásban, 

melyben az ország 394 kerületéből több mint 82 ezer válaszadó vett részt, a válaszadók 43 

százalékának problémát jelent a termékek származási helye feltüntetésének gyakori hiánya.  

A kedvezményekre vonatkozóan is felmerült az a probléma, hogy sokszor félrevezetőek a 

reklámok, kiderül például, hogy az akciós termékből csupán egy maroknyi állt rendelkezésre. 

Mindezek ellenére a válaszadók 72 százaléka arra kérdésre, hogy a kormánynak korlátoznia 

kellene-e az e-kereskedelmi honlapokat és applikációkat abban, hogy nagy kedvezményeket 

hirdessenek meg, azt válaszolta, hogy nem kellene, 9 százalék nem tudta eldönteni, és 19 

százalék értett egyet a kormányzati beavatkozással.  

Forrás: 72% e-commerce consumers don't want government to intervene in sales, discounts: 

Survey 

India és Kína hamarosan katonai tárgyalásokra ül össze 

India Today, 2021. július 22. 

Arindam Bagchi, az indiai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy S. Jaishankar 

külügyminiszter kínai kollégájával július 14-én az SCO külügyminiszteri találkozóján tartott 

megbeszélést, mely után a felek megállapodtak, hogy a „lehető legkorábban” össze kell hívni 

egy katonai parancsnoki szintű találkozót a két állam között a kelet-ladakh-i helyzet 

előmozdítása érdekében. Hozzátette, hogy a két fél egyetértett abban, hogy a találkozón 

Indiának és Kínának meg kell vitatnia az összes fennmaradó kérdést és „kölcsönösen 

elfogadható megoldást” kell keresnie. Megállapodás született arról is, hogy mindkét fél 

továbbra is biztosítja a stabilitás fenntartását a területen, és egyik fél sem tesz egyoldalú 

intézkedéseket, amelyek növelhetik a feszültséget. J. Jaishankar és Wang Yi mindketten egyet 

értettek abban, hogy a feszültség fennállása negatívan befolyásolja a két ország kapcsolatait. 

A források szerint Kína azt javasolta, hogy a tárgyalások következő, 12. fordulóját július 26-án 

tartsák meg, India azonban azt kérte, hogy egyeztessenek egy másik időpontot, mivel az indiai 

hadsereget jelenleg a Kargil Vijay Diwas-szal kapcsolatos események foglalják el. 

Forrás: India, China likely to hold 12th round of military talks very soon: Sources 

 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/72-ecommerce-consumers-dont-want-government-to-ban-or-intervene-in-sales-discounts-survey/articleshow/84610321.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/72-ecommerce-consumers-dont-want-government-to-ban-or-intervene-in-sales-discounts-survey/articleshow/84610321.cms
https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-likely-to-hold-12th-round-of-military-talks-very-soon-1831370-2021-07-22
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USA: Banglades továbbra is vonzani fogja a külföldi befektetéseket 

DhakaTribune, 2021. július 22. 

Banglades továbbra is rugalmas és vonzza a közvetlen külföldi befektetéseket a Covid–19 által 

kiváltott gazdasági visszaesés ellenére – derül ki az Egyesült Államok külügyminisztériumának 

új jelentéséből. A szerdán közzétett, „2021-es befektetési légkör kimutatások” címet viselő 

jelentés Banglades elmúlt évtizedes tartós gazdasági növekedését, a nagyszámú fiatal és 

szorgalmas munkaerőt, a nagy dél- és délkelet-ázsiai piacok közötti stratégiai elhelyezkedést, 

valamint az élénk magánszektor jelenlétet említette a bangladesi gazdaság kapcsán. A 

bangladesi kormány üzleti környezet javítására tett erőfeszítései az elmúlt években 

ígéretesnek bizonyulnak, de a végrehajtás még folyamatban van – áll a jelentésben, amely 

több mint 170 gazdaság befektetési légkörét elemzi, amelyek az amerikai vállalatok jelenlegi 

vagy potenciális piacai lehetnek. Banglades fokozatosan haladt a beruházásokat korlátozó 

tényezők csökkentésében, többek között lépéseket tett a megbízható villamosenergia 

biztosítása érdekében, ugyanakkor a nem megfelelő infrastruktúra, a korlátozott 

finanszírozási eszközök, a lassú bürokratikus folyamatok, a munkaügyi törvények laza 

végrehajtása és a korrupció továbbra is gátolja a külföldi befektetéseket – írja a jelentés. 

Forrás: US: Bangladesh will continue to attract foreign investments 

A tálibok a tűzszünet előtt meg akarnak állapodni az új kormányról 

Tolo News, 2021. július 23. 

Suhail Shaheen, a tálibok szóvivője és tárgyalócsoportjának egyik tagja az Associated Pressnek 

adott interjújában elmondta, hogy a tálibok leteszik fegyvereiket, ha Kabulban felállítják a 

konfliktus minden résztvevője számára elfogadható kormányt, Ghani kormánya pedig feloszlik. 

„A tűzszünet előtt meg kell állapodni egy új kormányról, amely elfogadható számunkra és más 

afgánok számára, akkor nem lesz háború” – mondta a szóvivő. A tárgyalásokat jó kezdetnek 

nevezte, de szerinte a kormány ismételt tűzszüneti követelései Ghani hatalmon maradása 

esetében egyenértékűek a tálibok megadásának követelésével. Shaheen szerint az új kormány 

alatt a nők majd dolgozhatnak, iskolába járhatnak és részt vehetnek a politikában, de viselniük 

kell a hidzsábot vagy a fejkendőt. Szerinte a nőknek nem lesz szükségük arra, hogy férfi 

rokonok kísérjék őket otthonuk elhagyásakor, és hogy az újonnan megszállt körzetek tálib 

parancsnokai elrendelik, hogy az egyetemek, iskolák és piacok a korábbiakhoz hasonlóan 

működjenek, beleértve nők és lányok részvételét is. Eközben Lloyd J. Austin amerikai védelmi 

miniszter szerdán azt mondta, hogy az amerikai csapatok kivonása augusztus végére 

befejeződik, Mark Milley tábornok pedig arról beszélt, hogy az összes katonai műveleti 

támaszpontot Kabulon kívül teljes egészében átadták már az afgán védelmi minisztériumnak 

és az afgán biztonsági erőknek. 

Forrás: Taliban Seeks Agreement on New Govt Before Any Ceasefire: AP 

  

https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/07/22/us-bangladesh-will-continue-to-attract-foreign-investments
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173679
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Délkelet-Ázsia 

A Temasek támogatását élvező Sense Time új AI innovációs központot alapított 

Szingapúrban 

Sharanya Pillai, The Straits Times, 2021. július 19. 

A Temasek által támogatott mesterséges intelligenciával foglalkozó Sense Time július 19-én új 

innovációs központot hozott létre Szingapúrban, amely olyan szegmensekre összpontosít, 

mint a kibővített és a vegyes valóság, az oktatás, az egészségügy és az ügyfelek bevonása a 

fejlesztésekbe. A Hong Kong-i székhelyű vállalat 2018-ban hozta létre regionális központját a 

városállamban, most pedig a helyi tehetséggondozás elősegítése érdekében a vállalat 

egyetértési megállapodásokat (MOU) írt alá a Business China-val és a szingapúri Műszaki 

Oktatási Intézettel (ITE). A Business China MOU keretében a Sense Time csatlakozik a 

Szingapúr-Kína Ifjúsági Gyakornokok cseréjéhez, hogy Szingapúrból és Kínából érkező 

felsőfokú hallgatók számára szakmai gyakorlatokat biztosítson a másik országban. Emellett 

elindít egy programot, amely bemutatja a kínai üzleti környezetet a hallgatók számára az ipari 

posztgraduális program keretében. Az ITE-vel kötött MOU értelmében pedig a SenseTime 

biztosítja a SenseStudy AI Education tantervét az oktatók számára. A SenseTime az ITE-vel 

együttműködve továbbképzési és képzési tanfolyamokon is részt vesz, amelyek felnőtt 

tanulók számára kínálnak diplomát a számítógépes jövőkép és az intelligens város megoldások 

terén. 

Forrás: Temasek-backed SenseTime launches AI innovation hub in Singapore 

Akadályok az ASEAN-Kína intelligens város együttműködésben 

Melinda Martinus, East Asia Forum, 2021. július 17. 

Kína az ASEAN országokban számos jelentős beruházásba kezdett, melyek komoly okosváros 

elemet is tartalmaznak pl. Forest City Johor Bahru, New Clark City, New Manila Bay City of 

Pearl. Emellett egyre nagyobb mértékben igyekszik az okos, élhető, zöld jellemzőket is 

kihangsúlyozni azokkal a projektekkel kapcsolatban, melyek a Digitális Selyemút és a BRI részét 

képezik. Az ASEAN vezetőinek pozitív hozzáállása ellenére Kína továbbra is technikai 

kihívásokkal néz szembe. A Huawei bukása a szingapúri fő 5G hálózat biztosítására irányuló 

pályázaton megmutatja, mennyire tisztában vannak a döntéshozók a biztonsági és 

adatvédelmi kérdésekkel. A Jakarta – Bandung nagysebességű vasutat késleltették a 

földszerzési problémák, ez a tapasztalat megmutatta Kína fejlesztési modelljének határát, még 

akkor is, ha nagy tapasztalattal rendelkezik a hazai nagy infrastrukturális projektek építésében. 

Kínával szemben komoly bizalmatlanság is megfigyelhető a régióban, ráadásul komoly 

versenytársakkal is szembe kell néznie, mint pl. Japán és Dél-Korea. Kína intelligens városok 

terén az ASEAN-országokkal folytatott együttműködésének a kölcsönös előnyök iránti valódi 

elkötelezettség és a társadalmi-környezeti védelmet biztosító jó minőségű projektek 

kombinációjának kell lennie. Ez helyileg tudatos fejlesztést igényel, ahol az ASEAN-országok 

lakói a kínai beruházások közvetlen kedvezményezettjeinek tekinthetik magukat. 

Forrás: Stumbling blocks to ASEAN-China smart city cooperation 

https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/temasek-backed-sensetime-launches-ai-innovation-hub-in-singapore
https://www.eastasiaforum.org/2021/07/17/stumbling-blocks-to-asean-china-smart-city-cooperation/
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Indonézia óvatos tánca Kína és az Egyesült Államok között 

Muhammad Zulfikar Rahmat, The Diplomat, 2021. július 20. 

Júniusban Jakarta és Washington Bantamnál megkezdte a 3,5 millió dolláros tengeri 

kiképzőközpont építését, amelynek a Dél-Kínai-tengerhez való közelsége révén komoly 

stratégiai jelentősége van. A beruházás része annak a kezdeményezésnek, amelynek keretén 

belül az USA szeretne segítséget nyújtani az indonéz tengeri biztonsági erők megerősítéséhez. 

Valójában Indonézia stratégiai jelentőségével Kína és az USA is tisztában van, így mindkettő 

igyekszik kihasználni a lehetőségeket. Joe Biden a védelmi együttműködésre nagyobb 

hangsúlyt fektet, mint Trump, ezt az indonéz kormány is méltányolja, amely gazdasági 

értelemben viszont Kínával épített ki szorosabb kapcsolatot. Egyensúlyozó politikája sikere 

érdekében Indonéziának persze a Kínával való védelmi kapcsolatok és az USA-val történő 

gazdasági kooperáció megerősítésére is nagy hangsúlyt kell fektetnie, amely a „szabad és aktív” 

külpolitika záloga. 

Forrás: Indonesia’s Delicate Dance Between China and the US 

Egy haditengerészet modernizálásának a kihívása: Malajzia és a Boustead 

Heavy Industries 

James Guild, The Diplomat, 2021. július 20. 

2011-ben a maláj hajóépítő vállalat a Bousted Heavy Industries még virágzó gazdasági 

helyzetben volt. A társaság 28 millió ringgit (6,6 millió dollár) nyereséget könyvelhetett el, 

ráadásul a védelmi minisztérium 6 következő generációs partmenti vizekre tervezett hadihajó 

megépítését is a Bousted hajógyárra bízta rá, ami egy 9 millió ringgit-es megrendelést jelentett. 

Néhány évvel később azonban a valaha nyereséges vállalat már komoly problémákkal küzdött: 

2020-ig a Boustead Heavy Industries bevétele a felére csökkent, 145 millió ringgitre, és 50,6 

millió ringgit veszteséget termelt, ez a harmadik egymást követő éves veszteség. Az államhoz 

és a fegyveres erőkhöz kapcsolódó vállalatnál felmerült a korrupció gyanúja, miközben a 

vállalt megrendeléseket sem sikerült teljesíteni. Valószínűleg egy külföldi cég bevonása az 

üzletbe itt is segíthetett volna, mint Indonéziában a PT PAL esetében, összességében azonban 

a nemzetbiztonsági és gazdasági érdekek hálójában vergődő, államhoz kötődő délkelet-ázsiai 

vállalatok megreformálására elég kevés az esély. 

Forrás: The Challenge of Modernizing a Navy: Malaysia’s Boustead Heavy Industries 

  

https://thediplomat.com/2021/07/indonesias-delicate-dance-between-china-and-the-us/
https://thediplomat.com/2021/07/the-challenge-of-modernizing-a-navy-malaysias-boustead-heavy-industries/
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Az Egyesült Államok eltávolította Vietnamot a valuta manipulátorok listájáról 

AT Contributor, Asia Times, 2021. július 20. 

Miután az Egyesült Államok hosszú ideig Vietnámot is a valuta manipulátorok között tartotta 

nyilván, hétfőn a két ország megállapodásra jutott egymással, amelynek következtében 

rendeződött a vita. Donald Trump elnöksége alatt Vietnam, Kína és Svájc érdemelte ki a 

legfőbb valuta manipulátorok megjelölést, mára azonban mindegyik országgal szemben 

enyhült az USA álláspontja, habár az amerikai pénzügyminisztérium monitoring listáján 

továbbra is szerepeltek. Vietnam ugyan most lekerült a listáról, de pl. Japán, Dél-Korea, 

Németország, Malajzia és Szingapúr továbbra is ott szerepelnek, mint amelyek nagy 

kereskedelmi többlettel rendelkeznek Washingtonnal szemben, a devizapiacokon pedig 

„tartós, egyoldalú beavatkozást” hajtanak végre. 

Forrás: US removes Vietnam from currency manipulators list 

Több millióan fektettek be a laboratóriumban termesztett fois gras-ba 

New York Times, Bangkok Post, 2021. július 21. 

A tradícionális francia étel a fois gras, amely valójában a kacsa vagy liba felhízlalt máját jelenti 

árusítását az utóbbi időben világszerte több helyen is betiltották, elsősorban az állatvédelmi 

elvekre hivatkozva, hiszen előállítása során az állatokat kényszeretetésnek vetik alá. 

Legnagyobb tételben Franciaországban állítják elő, de az export az utóbbi időben Kelet- és 

Délkelet-Ázsia országaiba is megnövekedett. Nicolas Morin-Forest, a Gourmey francia startup 

társalapítója és vezérigazgatója szerint a csemege mesterséges előállítása termesztett 

sejtekből az évszázados francia kulináris hagyomány megőrzésének egyik módja lehet. Az 

eljárás viszont elég drága, hiszen 1180 dollárba kerül a mesterségesen előállított fois gras 

kilogrammja miközben a hagyományos módszerrel a költség csupán 200 dollár. Ennek ellenére 

a múlt héten a Gourmey további 10 millió dolláros támogatást gyűjtött be a befektetőktől, 

akik hisznek az eljárás jövőjében. 

Forrás: Millions more invested in lab-grown foie gras  

  

https://asiatimes.com/2021/07/us-removes-vietnam-from-currency-manipulators-list/
https://www.bangkokpost.com/business/2152607/millions-more-invested-in-lab-grown-foie-gras
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Az amerikai védelmi miniszter meglátogatja a Fülöp-szigeteket, Vietnamot és 

Szingapúrt a héten 

Reuters, The Jakarta Post, 2021. július 20. 

A Pentagon közlése szerint az amerikai védelmi miniszter Lloyd Austin a közeljövőben délkelet-

ázsiai körútra indul, melynek során felkeresi az USA főbb szövetségeseit, a Fülöp-szigeteket, 

Vietnamot és Szingapúrt. A körút – amely július 23-án kezdődik – azt a célt szolgálja, hogy 

bizonyítsa a Biden adminisztráció Délkelet-Ázsia iránti elkötelezettségét, melynek keretében 

az USA különösen fontos szerepet tulajdonít az ASEAN-nak, hiszen a térségben a szervezet 

segítségével a szabályokon alapuló nemzetközi rend megőrzése mindennél fontosabb a 

számára. Kína befolyásának növekedése és a dél-kínai-tengeri konfliktus miatt Amerika 

számára a szövetségek megerősítése továbbra is prioritásnak számít. 

Forrás: US Defense Secretary to visit Philippines, Singapore, Vietnam this week 

Zhoushanban folyamatos építkezés zajlik, hogy kiragadják Szingapúr markából 

a 30 milliárd dolláros globális tengeri üzemanyag-piacot. 

Bloomberg, South China Morning Post, 2021. július 21. 

A tengeri üzemanyagellátás területén Szingapúr komoly versenytárssal néz szembe a jövőben, 

tekintve Kína beruházásait a területen. Az elmúlt 5 évben Kína bunker gázolaj értékesítése 

majdnem megduplázódott, ezzel együtt továbbra is Szingapúr számít a 30 milliárd dolláros 

szektor legfőbb ellátójának. A kínai bunkerezés központja Zhoushan, ahol új olajfinomítókat 

építettek és az adókedvezményeknek köszönhetően az üzemanyagot olcsóbban is értékesítik. 

Az elmúlt évben Szingapúr 50 millió tonna bunker gázolajat értékesített, Kína esetében 16,9 

millió tonnáról beszélhetünk. „Kína bunkerüzlete szorosan felzárkózik Szingapúrhoz” 

jelentette ki Zhang Xiaoli, Zhejiang tartomány vámhatóságának volt tisztviselője, egy ipari 

konferencián a múlt hónapban. Szerinte idén az ország tengeri üzemanyag-értékesítése a 

szingapúri árbevétel 40 százaléka lesz, ami körülbelül 20 millió tonna a 2020-as adatok alapján. 

Összességében azonban Szingapúr olyan földrajzi előnyt élvez, amelynek köszönhetően 

várhatóan továbbra is a bunkerezés központja marad Ázsiában, de a kínai kikötőkre is érdemes 

egyre inkább odafigyelni. 

Forrás: In Zhoushan, a steady build-up is underway to snatch the US$30 billion global marine 

fuel market from Singapore’s grip  

  

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/07/20/us-defense-secretary-to-visit-philippines-singapore-vietnam-this-week.html
https://www.scmp.com/business/companies/article/3141897/zhoushan-steady-build-underway-wrest-us30-billion-global-marine
https://www.scmp.com/business/companies/article/3141897/zhoushan-steady-build-underway-wrest-us30-billion-global-marine
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Thaiföld csatlakozik a COVAX-hoz, elismerve az alacsony oltóanyag-ellátást 

Chalida Ekvittayavechnukul, The Diplomat, 2021. július 22. 

Thaiföld Nemzeti Vakcina Intézetének igazgatója bocsánatot kért azzal kapcsolatban, hogy 

nem halad a tervek szerint a koronavírus elleni oltóprogram és megígérte, hogy az ország 

csatlakozni fog az ENSZ támogatását is élvező COVAX programhoz. A delta variáns terjedése 

súlyos egészségügyi krízist okozott Thaiföldön, ezt a kormánynak is el kellett ismernie, 

miközben nem áll rendelkezésre elegendő számú vakcina még a Sinovac, Sinopharm és az 

AstraZeneca oltóanyagaiból sem. Thaiföld az egyetlen délkelet-ázsiai ország, amely nem 

csatlakozott a COVAX programhoz, mivel közepes jövedelmű országként nem tarthat igényt 

ingyenes, vagy olcsó oltóanyag ellátásra. A thai kormány az év során 100 millió oltás beadását 

tervezte elérni, de kiderült, hogy a legyártással megbízott vállalatok képtelenek a szükséges 

mennyiség rövid időn belüli legyártására. Eddig kb. 11,3 millió ember az ország lakosságának 

16%-a kapta meg legalább az egyik oltást. 

Forrás: Thailand to Join COVAX, Acknowledging Low Vaccine Supply 

Hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia és a digitalizáció az 

ingatlanszektort Szingapúrban 

Rei Kurohi, The Straits Times, 2021. július 20. 

Szingapúrban a hagyományosan munkaerő intenzívnek számító ingatlan és építőipar 

szektorában a koronavírus járvány miatt jelentős munkaerőhiány lépett fel, ugyanakkor a 

digitalizáció is felgyorsult, így a feltörekvő technológiák – például a drónok, a mesterséges 

intelligencia (AI) és a dolgok internete (IoT) – egyre növekvő használata megoldást jelenthet a 

problémákra. A GuocoLand ingatlanfejlesztő vállalat az élen jár ebben a tekintetben és az 

Enterprise Singapore-ral, valamint helyi technológiai start-up-okkal együttműködve a 

következő két évben 20 digitális projekt elindítását tervezi. Az épületek állapotának 

felmérésében a hőkamerával felszerelt drónok nagy segítséget jelenthetnek, miközben az 

építkezés vezetőinek a 3D kamerafelvételek segítik nyomon követni a projektek haladását. A 

GuocoLand a takarításra már robotokat is használ, míg az ingatlanokba telepített 

kamerarendszerek az idősek számára jelentenek nagy segítséget, hiszen érzékelik, ha valaki pl. 

elesett és jelzést küldenek róla az érintetteknek. 

Forrás: How AI and digitalisation are changing the real estate sector in Singapore 

  

https://thediplomat.com/2021/07/thailand-to-join-covax-acknowledging-low-vaccine-supply/
https://www.straitstimes.com/tech/how-ai-and-digitalisation-are-changing-the-real-estate-sector-in-singapore
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Közel-Kelet 

Mától kezdve árusítják a belépőket a dubaji világkiállításra 

 .Al Arabiya, 2021. július 18 ,العربية

Az Expo 2020 belépőjegyei ma kerülnek forgalomba, ami lehetővé teszi a vendégek számára, 

hogy idejében megszervezzék az Egyesült Arab Emírségekbe való látogatásukat. A jegyek a mai 

naptól kaphatók az expo2020dubai.com webhelyen, továbbá több mint 2500 megbízott 

terjesztőn, köztük online utazási irodákon, utazásszervezőkön, szállodákon és 

légitársaságokon keresztül. A napijegy ára 95 dirham (26 dollár), míg a 30 egymást követő 

napra szóló korlátozás nélkül felhasználható belépő ára 195 dirham (53 dollár). Az egész 

szezonra szóló jegy ára - ami korlátlan számú belépésre jogosít a világkiállítás hat hónapja alatt 

- 495 dirham (135 dollár), írja az emirátusi "Al Bayan" újság. A jegyek belépést biztosítanak az 

összes pavilonba, valamint szabadon látogathatók az események és élő show-k is, továbbá 

végtelen lehetőségeket kínálnak az Expo 2020 változatos eseményprogramját tekintve, 

beleértve akár napi 60 élő eseményt, zenei produkciót, előadásokat és művészeti kiállításokat 

a világ egész területéről. A 18 éven aluliak és a világ bármely oktatási intézményében tanuló 

érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákok, valamint a 60 év felettiek számára ingyenes a 

belépés. 

Forrás:  اليوم  
 
 بدء  بيع  تذاكر  إكسبو عالميا

Szaúdi-kínai-szingapúri szövetség, amelynek célja a Királyság építőiparába és 

mezőgazdasági ágazataiba történő befektetés 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. július 18. 

Az utóbbi időben a szaúdi-kínai gazdasági kapcsolatok előrehaladásának lehetünk tanúi a 

kereskedelem, a beruházások és egyéb együttműködések terén, ezért nem meglepő annak a 

szaúdi-kínai-szingapúri szövetségnek a bejelentése, amely 3 milliárd riált (800 millió dollár) 

fektet be a szaúdi piacra. Az invesztálás középpontjában az infrastruktúra-fejlesztés, a 

vállalkozások és a mezőgazdasági szektor áll. Abdullah Zaid al-Meleihi, az Excellence Holding 

Company vezetője elmondta, hogy a szövetség további célja egy közös szaúdi-kínai 

ösztöndíjprogram lebonyolítása, hogy megkönnyítsék a szaúdi fiatalok számára a kínai 

vállalatokban történő munkavégzést, és hogy képesek legyenek a szakértelmüket a 

Királyságban kamatoztatni. Al-Meleihi szerint a szaúdi kormány által biztosított lehetőségek 

motiválják a kínai és a szingapúri vállalatokat, hogy befektetéseket eszközöljenek, és hogy a 

legújabb modern technológiákat juttassák el a piacra, valamint képzési programokat 

biztosítsanak a fiatalok számára számos területen. A hármas szövetség a mezőgazdaságra 

kíván a leginkább koncentrálni, különös tekintettel a baromfi- és juhtenyésztésre, a 

takarmánytermesztés új projektjeire, valamint a koronaherceg zöld szaúdi 

kezdeményezésének támogatására. Szaúd-Arábia különböző fák behozatalának lehetőségét is 

tanulmányozza. 

Forrás: قطاعات المقاوالت والزراعة بالمملكة   
   ـ  سنغافوري لالستثمار ف 

 تحالف سعودي ـ  صين 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/18/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3086126/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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Izrael szigorítja a korlátozásokat a delta-variáns növekedése miatt 

Haaretz, 2021. július 18. 

Naftali Bennett miniszterelnök új korlátozások bevezetését jelentette be vasárnap azzal a 

céllal, hogy megfékezze a rendkívül fertőző COVID-19 vírus delta variánsát, mivel Izraelben a 

hétvégén a súlyos esetek enyhe növekedése volt tapasztalható. Az új korlátozások szerint a 

karantént megszegő bizonyítottan koronavírusos betegekkel szemben vádemelési javaslatot 

fognak benyújtani. Ezenkívül a rendőrség most a COVID-19-korlátozások érvényesítésére 

összpontosít leginkább a rendezvényeken, ünnepségeken és különösen az esküvőkön, mivel 

ezeken az összejöveteleken nagy a tömeges fertőzések lehetősége. Bennett utasította Avichai 

Mandelblit legfőbb ügyészt, hogy szabályozza a végrehajtási intézkedések technológiai 

vonatkozásainak jogi aspektusát. Bennett elmondta, hogy azok, akik megszegik az előírásokat, 

veszélyeztetik saját maguk és Izrael összes állampolgárának egészségét, amit Izrael kormánya 

nem engedhet meg. A delta változat az egész világon terjed és a közel-keleti ország 

miniszterelnöke szerint ezek a szabályozások kritikus szerepet játszanak a koronavírus 

kezelésében és a mutáció legyőzésében. 

Forrás: Israel Toughens COVID Restrictions as Delta Infections Rise 

Az OPEC+ megállapodásra jutott az olajtermeléssel kapcsolatban 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. július 19. 

Az OPEC+ szövetség a termeléscsökkentési megállapodás 2022 végéig tartó 

meghosszabbításáról döntött, azonban bizonyos változások lépnek életbe 2021 augusztusától 

és 2022 májusától. A határozat meghozatalára a kőolaj-exportáló országok szervezete (OPEC) 

vasárnap kiadott nyilatkozata szerint az OPEC+ szövetség ülését követően került sor. 2021 

augusztusától az össztermelés napi 400 000 hordóval fog növekedni. A 2020 május elején 

kötött megállapodás a tervek szerint 2022 áprilisában járt volna le. Az Egyesült Arab Emírségek 

a közelmúltban kifogásolta a megállapodás 2022 április utáni meghosszabbítását, és jelezte a 

termelés növelése iránti igényét, amelyre az egyezség szerint lehetősége lesz 2022 májusától, 

amikor is napi 3,17-ről 3,5 millió hordóra emelheti termelését. Szaúd-Arábia és Oroszország 

szintén növelni fog napi 500 000 hordóval, így elérhetik a napi 11,5 milliót, valamint Kuvait 

2,96 millióra, míg Irak 4,8 millió hordóra emeli termelését. 2020 májusában az OPEC+ 

szövetség napi 9,7 millió hordóval kezdte csökkenteni a termelést, hogy helyreállítsa a piac 

stabilitását, amelyet a koronavírus járvány tavalyi kitörése súlyosan érintett. 

Forrás: "أوبك "+يمدد اتفاقية خفض إنتاج النفط حن   نهاية ٢٠٢٢ 

  

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-toughens-covid-restrictions-as-delta-infections-rise-1.10009775
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-/2308187
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-/2308187
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-/2308187
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10,6 millió utas a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren az első félévben 

 .Al Khaleej, 2021. július 18 ,الخليج

A Dubaji Polgári Repülési Hatóság adatai szerint a Dubaji Nemzetközi Repülőtér több mint 10,6 

millió nemzetközi utast fogadott 2021 első félévében. A hivatalos adatok azt mutatták, hogy 

a Dubaji Nemzetközi Repülőteret használó nemzetközi utasok száma 2021 június hónapjában 

megközelítőleg 1,55 millió főt tett ki, ami 6% -os növekedést jelent a 2021 májusi 1,47 millió 

utashoz képest. A légi áruszállítás szempontjából 2021 első felében a Dubaji Nemzetközi 

Repülőtér mintegy 1,07 millió tonna légi rakományt kezelt, köztük 178 676 tonnát 2021 

júniusában. Szakértők arra számítanak, hogy ha a koronavírus járvány nem tér vissza olyan 

intenzitással, mint a korábbi időszakokban, akkor jelentős növekedés várható mind az utasok 

számában, mind az áruszállítás volumenét tekintve. 

Forrás:  مطار دب    الدول   خالل النصف  األول   
 ١٠.٦ مليون مسافر ف 

Az iraki miniszterelnök üdvözli az egyre erősödő kötelékeket Szaúd-Arábiával 

Asharq Al Awsat English, 2021. július 20. 

Musztafa al-Kadhimi iraki miniszterelnök hétfőn fogadta Bagdadban Dr. Majid al-Qasabi 

szaúdi kereskedelmi minisztert. Al-Qasabi átadta a miniszterelnöknek Salman bin Abdulaziz 

király és Mohammed bin Salman koronaherceg, miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter 

köszöntőjét. Kadhimi üdvözölte a Szaúd-Arábiát és Irakot összekötő kapcsolatok elért szintjét, 

hangsúlyozva, hogy szívesen erősíti ezeket, és reméli, hogy a jövőben még több 

együttműködésre lehet számítani a szaúdi-iraki koordinációs tanácsban. A tisztviselők közötti 

megbeszélések középpontjában a bilaterális kapcsolatok, valamint a gazdasági és 

kereskedelmi együttműködés állt. 

Forrás: Iraqi PM Hails Ties with Saudi Arabia 

Libanon: Parlamenti megbeszélések lesznek július 26-án az új miniszterelnök 

megnevezésére 

 .Al Arabiya, 2021. július 19 ,العربية

A libanoni elnökség bejelentette, hogy az új miniszterelnök kinevezésére vonatkozó 

parlamenti konzultációk július 26-án, hétfőn kezdődnek. A megbeszélések során megpróbálják 

az ország megosztott politikusait kormányalakításra kényszeríteni. Fontos megemlíteni, hogy 

egy ügyvivő kormány közel egy éve irányítja az országot, továbbá a pénznem összeomlott, és 

sokan elvesztették munkájukat, mivel a bankok befagyasztották a számlákat. A kialakult 

helyzetet a nemzetközi hitelezők a modern idők egyik legsúlyosabb pénzügyi válságaként 

jellemezték. Szakértők szerint a libanoni politikusoknak kormányt kell alakítaniuk ahhoz, hogy 

megkezdhessék az ország helyreállításához szükséges reformokat. 

Forrás:  ٢٦ يوليو لتسمية رئيس جديد للحكومة   
 لبنان ..مشاورات نيابية ف 

  

https://www.alkhaleej.ae/2021-07-18/106-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://english.aawsat.com/home/article/3089381/iraqi-pm-hails-ties-saudi-arabia
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/07/19/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-26-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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Rengeteg a látogató Törökország üdülővárosaiban 

Hürriyet Daily News, 2021. július 21. 

Törökország üdülővárosaiban fokozódott a turisták jelenléte az Eid al-Adha ünnep közepette, 

amelyet kilenc napra meghosszabbítottak, beleértve a hétvégéket is. Annak ellenére, hogy a 

nyaralók által okozott hosszú járműsorok és a forgalmi torlódások a kis üdülővárosok 

bejáratánál bosszantották a helyieket, az idegenforgalmi szakemberek nagyon örültek ennek 

az intenzív érdeklődésnek, miután a járvány miatt hónapokig nélkülözni kényszerültek a 

turizmusból származó bevételeket. Egyes török városok lakossága megháromszorozódott a 

muszlim ünnepek alatt. Népszerű úticél többek között Bodrum, Antalya, Maramaris és a 

főváros Isztambul is. A kisebb üdülővárosokban található szállodai szobák ára 25-35 

dolllár/éjszaka között mozog, valamint egy több fogásos vacsora alkoholos italokkal 20-30 

dollárba. Az ágazatból élők bizakodóan tekintenek a jövőbe és remélik, hogy Törökország 

elkerüli a koronavírus miatti szigorú korlátozások újbóli bevezetését. 

Forrás: Scores of visitors throng Turkey’s resort towns 

Alexandria kormányzóság turizmust élénkítő terve: A görög-római múzeum 

helyreállítása 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. július 20. 

A görög-római múzeum a belföldi és külföldi turizmus egyik fő vonzereje az Egyiptomban 

található Alexandria városa számára. Ezért az állam gondoskodott a múzeum helyreállításáról 

és fejlesztéséről egy átfogó terv keretében. A múzeum a tervek szerint közel 20.000, a görög 

és a római korból származó műtárgyat állít ki, melyek a földközi-tengeri régió görög-római 

civilizációját mutatják be. A múzeumon kívül korszerűsítik a tanulmányi- és 

konferenciatermeket, a könyvtárat, a nyomdát, a multimédiás szobákat és a gyermekek 

régészeti tudatosságának fejlesztését szolgáló múzeumi oktatási iskolát is. A görög és római 

múzeum fejlesztésére és helyreállítására irányuló projekt a Régiségek Legfelsőbb Tanácsa és 

a Fegyveres Erők Mérnöki Hatósága együttműködésében valósul meg, mely összhangban van 

a Turisztikai és Régiségügyi Minisztérium és a Hatóság között 2017 áprilisában aláírt 

együttműködési megállapodással. 

Forrás:  ترميم  المتحف اليوناب   الروماب   ..خطة استعادة السياحة لمحافظة اإلسكندرية 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/scores-of-visitors-throng-turkeys-resort-towns-166457
https://m.youm7.com/story/2021/7/20/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5396992
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Szaúd-Arábia Kína legnagyobb olajszállítója 8 egymást követő hónapon 

keresztül 

 .Al Arabiya, 2021. július 22 ,العربية

Szaúd-Arábia volt Kína legnagyobb nyersolaj-beszállítója a nyolcadik egymást követő 

hónapban. Kína szaúdi kőolajimportja a múlt hónapban elérte a 7,2 millió tonnát, ami napi 

1,75 millió hordónak felel meg, ami 19% -os csökkenést jelent - derül ki a kínai vámigazgatás 

adataitól. Oroszországból 6,65 millió tonnát, azaz 1,62 millió hordót szállítottak naponta. Kína 

kőolajvásárlása a második negyedévben lelassult, köszönhetően az emelkedő energiaáraknak. 

Mindeközben az Egyesült Arab Emirátusokból és Kuvaitból importált olaj mennyisége is 

visszaesett. 

Forrás: السعودية أكب   موّرد نفط إل الصي    للشهر الثامن 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%91%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A közép-ázsiai országok Tádzsikisztán egyik legfontosabb kereskedelmi 

partnerei 

Avesta, 2021. július 17. 

A közép-ázsiai országok Tádzsikisztán fő kereskedelmi partnerei közé tartoznak. Erről a 

„Közép- és Dél-Ázsia: regionális összekapcsoltság. Kihívások és lehetőségek” konferencián 

beszélt Tadzsikisztán gazdasági fejlesztési és kereskedelmi miniszterhelyettese, Abdurahmon 

Abdurakhmonzoda. Elmondása szerint Tádzsikisztán kormánya különös figyelmet fordít a 

kereskedelem megkönnyítésére és a magánszektor támogatására, a régiós kereskedelmi 

együttműködés megerősítésére és az áruk versenyképességének növelésére a régióban. Az 

ország kereskedelempolitikájának átláthatósága terén az egyik jelentős eredmény a 

Tádzsikisztáni Kereskedelmi Portál létrehozása, amelyen több mint 270 ezer felhasználóját 

regisztrálták a világ 40 országából. A regionális együttműködés keretében Tádzsikisztán egyik 

fő kereskedelmi partnere Közép-Ázsia. Tádzsikisztán egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a 

közép-ázsiai országokkal folytatott kereskedelemi forgalom növelésére. 2021 első felében a 

Tádzsik Köztársaság és a közép-ázsiai országok közötti kereskedelmi forgalom 640,3 millió 

dollárt tett ki (export - 170,7 millió dollár, import - 469,6 millió dollár). 

Forrás: Страны Центральной Азии входят в число основных торговых партнеров 

Таджикистана 

Türkmenisztán növelni fogja a villamosenergia export volumenét 

Centralasia News, 2021. július 18. 

Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke megtartotta soronkövetkező 

minisztertanácsi ülését, ahol megismerkedett a japán Sumitomo Corporation által épülő 

vízerőmű üzembe helyezésének előkészületeivel. A vízerőmű segítségével (432 MW 

teljesítmény) Türkmenisztán a jövőben képes lesz növelni a villamos energia exportját más 

országokba, ami komoly gazdasági előrelépést jelent az ország számára. A tanácskozás során 

külön kiemelték, hogy az új erőmű működésének megkezdésével nő az ország 

energiarendszerének kapacitása is. Az új vízerőmű építésével kapcsolatos beszámoló 

elemzése után Berdimuhamedov hangsúlyozta, hogy a közelmúltban intenzíven dolgoztak 

ezen ágazat anyagi és műszaki alapjainak radikális javításán és modernizálásán, amely 

elvárásokat pedig a japán cég maradéktalanul teljesíteni tudta. 

Forrás: Туркменистан нарастит объёмы экспорта электроэнергии 

  

http://avesta.tj/2021/07/17/strany-tsentralnoj-azii-vhodyat-v-chislo-osnovnyh-torgovyh-partnerov-tadzhikistana/
http://avesta.tj/2021/07/17/strany-tsentralnoj-azii-vhodyat-v-chislo-osnovnyh-torgovyh-partnerov-tadzhikistana/
https://centralasia.news/10446-turkmenistan-narastit-obemy-jeksporta-jelektrojenergii.html
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Az EU megnevezte a Türkmenisztánnal való együttműködés fő céljait 

Jayla Alijeva, Trend, 2021. július 18. 

Az Európai Unió (EU) célja Türkmenisztán lakosságának életszínvonalának javítása, a gazdaság 

fejlesztése, a demokratikus reformok előmozdítása és a fenntartható fejlődési célok 

megvalósításának támogatása mondta Diego Ruiz Alonso, az EU türkmenisztáni nagykövete. 

Az EU 2016 és 2020 között Türkmenisztánnal folytatott partnerségéről szólva a nagykövet 

megjegyezte, hogy az EU és nemzeti partnerei számos kétoldalú projektet hajtottak végre, 

többek között az oktatási rendszer támogatását, a Közszolgálati Akadémia kapacitásának 

megerősítését, a SARD III mezőgazdasági projektet. Az EU továbbra is támogatja a kis- és 

középvállalkozások fejlődését Türkmenisztánban (a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) segítségével). A nagykövet elmondta, hogy az EU közép-ázsiai stratégiája alapvető 

célnak tekinti a regionális integrációt, és ebben az értelemben különféle regionális projekteket 

dolgoznak ki, amelyek Türkmenisztán számára is érdekesek lehetnek. 

Forrás: ЕС назвал основные цели сотрудничества с Туркменистаном 

A közép- és dél-ázsiai országok Afganisztánra regionális hídként tekintenek 

Report, 2021. július 18. 

A közép- és dél-ázsiai országok a „Közép- és Dél-Ázsia: regionális összekapcsolódás. Kihívások 

és lehetőségek" elnevezésű konferencián felajánlották Afganisztánnak, hogy váljon híddá a 

két régió között. Felhívták a figyelmet az ország gazdasági fejlődésének előmozdítására a 

regionális projektek megvalósítására. A konferencián a külügyminiszterek által aláírt 

dokumentum hangsúlyozza Afganisztán fontosságát és szerepét Közép- és Dél-Ázsiában. A 

dokumentum kimondja, hogy a taskenti konferencia egyedülálló lehetőséget nyújtott a közép- 

és dél-ázsiai országok közötti összekapcsolódás aktuális kérdéseinek nyílt megvitatására. Az 

eseményen részt vett Shavkat Mirziyoyev és Ashraf Ghani üzbég és afganisztáni elnök, Imran 

Khan pakisztáni miniszterelnök, több mint 20 külügyminiszter, köztük Szergej Lavrov orosz 

miniszter, Josep Borrell európai diplomáciai vezető, valamint szakértők (köztük magyarok 

szakértők is) és a több nemzetközi szervezet. 

Forrás: Страны Центральной и Южной Азии хотят видеть Афганистан в качестве 

регионального моста 

  

https://www.trend.az/business/economy/3457224.html
https://report.az/ru/v-regione/turkmenistan-gotovit-k-vstreche-liderov-stran-centralnoj-azii-krupnye-meropriyatiya/
https://report.az/ru/v-regione/turkmenistan-gotovit-k-vstreche-liderov-stran-centralnoj-azii-krupnye-meropriyatiya/
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Az EU 2,3 milliárd eurós segélyt nyújt a Keleti partnerség országainak 

Interfax, 2021. július 19. 

A Keleti partnerségi program az a motor, amely hozzájárul Grúzia, Ukrajna és Moldova 

gazdasági növekedéséhez, mondta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az elnök az 

Európai Unió nevében elmondat, hogy a jövőben is szeretnék folytatni ezt a gazdaság élénkítő 

együttműködést a Keleti partnerség országaival, amelyre az EU további 17 milliárd eurót fog 

elkülöníteni. A 2009 óta működő Keleti partnerségi program célja az EU szomszédaival - 

Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal, Grúziával, Moldovával és Ukrajnával 

- fennálló gazdasági kapcsolatok megerősítése és elmélyítése. 

Forrás: ЕС окажет помощь странам Восточного партнерства на 2,3 млрд евро 

Putyin: Oroszország és Azerbajdzsán közötti gazdasági kapcsolatok helyre 

fognak állni 

Tass, 2021. július 20. 

Oroszország és Azerbajdzsán közötti gazdasági kapcsolatok a koronavírus járványt követően 

újra helyre fognak állni, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, Ilham Alijev azerbajdzsáni 

vezetővel tartott találkozót követően. A két ország korábban már több gazdasági területen is 

sikeresen együttműködött. Ezért Oroszország a közeljövőben képviselői küldöttséget kíván 

küldeni Azerbajdzsánba, hogy a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok mihamarabb 

helyreálljanak jelentette ki az orosz elnök. A két ország elnöke emellett különös figyelmet 

fordít a dél-kaukázusi gazdasági kapcsolatok és közlekedési kapcsolatok helyreállítására és 

intenzívebbé tételére. 

Forrás: Путин: экономические отношения России и Азербайджана активно 

восстанавливаются 

Az EAEU és Irán újabb tárgyalásokat kezdett a szabadkereskedelmi zóna 

létrehozásáról 

Sputnik, 2021. július 21. 

Teheránban tárgyalások kezdődtek az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és Irán között egy 

állandó szabadkereskedelmi zóna létrehozásáról. A felek megvitatták a közelgő tárgyalások 

feladatmeghatározásának tervezetét. Andrej Szlepnyev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 

kereskedelmi minisztere a megbeszélést követően megjegyezte, hogy megállapodások 

születtek a gazdasági együttműködés új feladatainak megvitatásáról és bővítéséről, az ágazati 

együttműködésekről valamint az ipari együttműködések várható jövőjéről. Az első teljes körű 

tárgyalásokat Teherán és az EAEU között ez év szeptemberére tervezik. 

Forrás: ЕАЭС и Иран начали переговоры по соглашению о создании зоны свободной 

торговли 

  

https://www.interfax.ru/world/778620
https://tass.ru/ekonomika/11945717
https://tass.ru/ekonomika/11945717
https://ru.armeniasputnik.am/world/20210721/28374926/EAES-i-Iran-nachali-peregovory-po-soglasheniyu-o-sozdanii-zony-svobodnoy-torgovli.html
https://ru.armeniasputnik.am/world/20210721/28374926/EAES-i-Iran-nachali-peregovory-po-soglasheniyu-o-sozdanii-zony-svobodnoy-torgovli.html
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Az együttműködés finanszírozásának új eszközeit fejlesztik az EAEU-ban 

Belta, 2021. július 21. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság új intézkedéseken és eszközökön dolgozik az uniós 

együttműködések finanszírozására, mondta az EGK hivatalos képviselője. Az új intézkedések 

elsősorban az ipar támogatására és a közös projektek sikeres megvalósítására 

összpontosulnak, aktívan bevonva a fejlesztésekbe az Eurázsiai Fejlesztési Bankot (EDB) és 

intézményeit. Új mechanizmusok kidolgozását javasolják az integrációs projektek 

kedvezményes finanszírozására, ideértve az EDB kamatlábának támogatását is. 

Forrás: Новые инструменты финансирования кооперации разрабатывают в ЕАЭС 

Türkmenisztán vállalkozói fontos dokumentumokat írnak alá Kínával 

Centralasia News, 2021. július 21. 

A két ország egy ötéves tervet kidolgoz ki a kétoldalú partnerségekről, amely az üzleti 

kapcsolatok fejlesztésének alapjává válik, mondta Wang Yi kínai külügyminiszter. Hozzátette, 

hogy folyamatban vannak a gazdasági és jogi előkészületek Türkmenisztán és Kína üzleti és 

gazdasági körei között, amelynek célja a két állam közötti vállalkozói kapcsolatok fejlesztése. 

Türkmenisztán és Kína vezetői külön hangsúlyozták, hogy olyan területeken kötnek 

megállapodást, mint a közlekedés, a logisztika, az egészségügy, a biológiai biztonság, az 

információ és a kiberbiztonság. Wang Yi kifejtette, hogy ezen ötéves megállapodás aláírásával 

Türkmenisztán az „Öv és Út” kezdeményezés stratégiai központjává válhat Kína számára. 

Forrás: Предприниматели Туркменистана подпишут важные документы с Китаем 

Üzbegisztán és Kazahsztán között 41% -kal nőtt a forgalom 

Regnum, 2021. július 21. 

2021 első felének végén Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma 18 013 milliárd dollárt tett ki, 

ami 13,6% -kal több, mint 2020 azonos időszakában. Erről az Állami Statisztikai Bizottság 

számolt be. Ezen időszak alatt az export volumene 12,3% -kal, 7 milliárd dollárra, az import - 

14,3% -kal, 11 milliárd dollárra nőtt. Az áruk exportja 44,3% -kal, a szolgáltatások - 12% -kal, 

az arany értékesítése pedig 34,7% -kal csökkent. Üzbegisztán kereskedelme Kínával 14,6% -

kal, 3,29 milliárd dollárra nőtt, Oroszországgal - 18% -kal, 3,05 milliárd dollárra, Kazahsztánnal 

- 41,3% -kal, 1,87 milliárd dollárra, Törökországgal - 78, 4% -kal, 1,57 milliárd dollárra nőtt az 

előző év ugyanezen időszakához képest. 

Forrás: Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 41% 

  

https://www.belta.by/economics/view/novye-instrumenty-finansirovanija-kooperatsii-razrabatyvajut-v-eaes-451425-2021/
https://centralasia.news/10491-predprinimateli-turkmenistana-podpishut-vazhnye-dokumenty-s-kitaem.html
https://regnum.ru/news/economy/3327343.html
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Azerbajdzsán és Korea kiterjeszti az intelligens technológiák mezőgazdasági 

bevezetése terén folytatott együttműködést 

Trend, 2021. július 22.  

A Farmconnect koreai vállalat és az Azerbajdzsáni Mezőgazdasági Minisztérium alá tartozó 

Zöldségtermesztési Kutatóintézet megállapodást írt alá az intelligens gazdálkodás 

technológiájának megvalósításában való együttműködésről. A mesterséges intelligencia 

segítségével a Farmconnect megosztja az azerbajdzsáni intézettel az adatok elemzésére és a 

hozamok növelésére szolgáló technológiákat, amely segíthet az azeri gazdaság 

növekedésében és modern pályára állításában.  

Forrás: Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество по внедрению Smart-

технологий в сельское хозяйство 

 

https://www.trend.az/business/3458786.html
https://www.trend.az/business/3458786.html

