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Visegrádi Négyek és Dél-Korea csúcstalálkozó Budapesten – 
Nyugat és Kelet találkozópontja 

Moon Jae-in dél-koreai elnök november 2-án állami látogatásra érkezett Budapestre, 20 év 
után ő az első dél-koreai elnök, aki ellátogatott Magyarországra. November 3-án hivatalos 
találkozóra került sor Áder János magyar köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor magyar 
miniszterelnökkel, mely után közösen részt vettek a V4-Korea Üzleti Fórum megnyitóján. 
Másnap, november 4-én V4-Dél-Korea csúcstalálkozót tartottak Magyarország fővárosában. A 
látogatás egy kilencnapos, a Vatikánt, az Egyesült Királyságot is érintő európai körút része volt. 

A magyar köztársasági elnökkel való találkozón megállapodtak abban, hogy a két ország 
közötti kapcsolatokat stratégiai partnerséggé emelik, amit az is ösztönöz, hogy a kétirányú 
kereskedelem a COVID-19 világjárvány ellenére stabil ütemben nőtt. A koreai kormány adatai 
szerint a Dél-Korea és Magyarország közötti kétoldalú kereskedelem 2020-ban 3,6 milliárd 
dollár volt, szemben az egy évvel azelőtti 2,97 milliárd dollárral. Dél-Korea Magyarországra 
irányuló exportja 18,1 százalékkal, 2,92 milliárd dollárra, a Magyarországról érkező import 
36,6 százalékkal, pedig 678 millió dollárra nőtt 2020-ban. A csúcstalálkozó során Dél-Korea és 
Magyarország megállapodott abban is, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a globális válságok, 
például a világjárvány és a klímaváltozás kezelése érdekében. A két fél továbbá megállapodott 
abban is, hogy a gazdaság, a tudomány, a technológia és a kultúra területén is bővítik az 
együttműködéseket. Végezetül Áder János elmondta, Magyarország továbbra is támogatja 
Szöul erőfeszítéseit a Koreai-félsziget békéjének elősegítésére. 

Később, ugyan ezen a napon Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalában fogadta Moon 
Jae-in dél-koreai elnököt, ahol a két vezető reményét fejezte ki arra, hogy a két ország közötti 
kapcsolatokat magasabb szintre emelheti ez a látogatás. A magyar kormányfő a "V4-Korea 
Üzleti Fórum" megnyitóján kiemelte, hogy Magyarország és Dél-Korea közötti kapcsolatokat 
egy szinttel feljebb emelik, méghozzá stratégiai szintre, és a gazdaságon túl kiterjesztik a 
tudományra, a kutatásra és az oktatásra is, amivel egyidejűleg bejelentésre került, hogy 
megkezdték a tárgyalásokat egy komoly nagy koreai egyetemi kampusz létrehozásáról 
Budapesten. Moon egy fejlett együttműködési rendszer kialakítását szorgalmazta, amellyel 
Dél-Korea elektromos jármű akkumulátor gyártásának a globális ellátási láncában elfoglalt 
helyét szeretné javítani és egyúttal hozzásegíteni az országokat a szén-dioxid-semlegesség 
eléréséhez. Hét szándéknyilatkozat került aláírásra Dél-Korea és a V4 országok között. A Koreai 
Kereskedelmi Biztosító Rt. és a Magyar Export-Import Bank pedig megállapodott abban, hogy 
fokozzák az együttműködést az elektromos járművek, az akkumulátorok és a biotechnológia 
területén megvalósuló közös projektek pénzügyi támogatásában. A közelmúltban a régió a 
koreai akkumulátorgyártók kulcsfontosságú gyártóbázisává vált. Dél-Korea három legnagyobb 
akkumulátorgyártója – az LG Energy Solution, a Samsung SDI és az SK Innovation – helyi 
gyártóüzemeket hozott létre a régióban. 

November 4-én Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Eduard Heger szlovák miniszterelnök, 
Andrej Babis cseh miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, valamint 
Moon Jae-in dél-koreai elnök részt vett a második V4-Dél-Korea csúcstalálkozón Budapesten. 
A csúcson a vezetők elismeréssel szóltak róla, hogy Dél-Korea és a visegrádi országok közötti 
kétoldalú kereskedelem tavaly a COVID-19 világjárvány ellenére történelmi csúcsot ért el, 
valamint a vezetők megállapodott arról, hogy megerősítik együttműködésüket a gazdaság, a 
tudomány, a technológia és a klímaváltozás terén. Moon a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 

https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=318168&fbclid=IwAR01OyJALfteY5ZQIRey0QChddVPHVQ8iD55tGX99sJVdIdmdZHaEQcpvVw
https://kormany.hu/hirek/magasabb-szintre-emelkedhetnek-a-magyar-del-koreai-kapcsolatok
https://kormany.hu/hirek/koreai-egyetemi-kampusz-letesulhet-budapesten
https://kormany.hu/hirek/koreai-egyetemi-kampusz-letesulhet-budapesten
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211104000755&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211104000669
https://www1.president.go.kr/articles/11422?fbclid=IwAR3bfPV7qj1PXk_udCBrvWCGBiRESiRUnTjHo93zcxFVbs1DJuRi9XOrAJI
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annak ellenére, hogy a világkereskedelem tavaly a COVID-19 miatt visszaesett, a visegrádi 
csoport az Európai Unió második legnagyobb kereskedelmi tömbje és új gyártási központja, 
valamint Korea második kereskedelmi célpontja lett az EU-ban, és több mint 650 koreai 
vállalat legnagyobb befektetési célpontjává vált. A Dél-Koreai Külügyminisztérium szerint Dél-
Korea kereskedelme a V4-gyel tavaly a világjárvány ellenére elérte a 16,8 milliárd dollárt, ami 
13%-os növekedést jelent. A csoport Németország után a második legnagyobb kereskedelmi 
partner az Európai Unióban, és a blokkon belül a legnagyobb exportáló piac, Dél-Korea EU-ba 
irányuló exportjának mintegy 28 százalékát adja. Moon utalt az SK Innovation közelmúltbeli 
magyarországi üzleti terjeszkedésére is, mint a Dél-Korea és a V4 közötti kölcsönösen előnyös 
partnerség szimbolikus példájára, mivel a magyar kormány idén úgy döntött, hogy 100 millió 
dollárt fektet be az SK Innovation második üzemébe, amely Komárom városában épül, és az 
akkumulátorgyártó egyben bejelentette, hogy további 1,1 milliárd dolláros támogatással egy 
harmadik magyarországi üzemet is épít. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezt 
megerősítette sajtótájékoztatójában és elmondta, hogy az elmúlt öt évben a V4-ek és Dél-
Korea közötti kereskedelmi forgalom 40 százalékkal nőtt, és a COVID sújtotta világgazdaság 
tavalyi évében is növekedni tudott. 

A vezetők megállapodtak abban is, hogy nem csak a negyedik ipari forradalomnak nevezett 
technológiai átalakuláshoz kapcsolódó területeken, hanem a digitális technológia és az 
egészségügy területén is tovább bővítik az együttműködést. A csoportos csúcstalálkozó után 
Moon kétoldalú csúcstalálkozót tartott Csehország, Lengyelország és Szlovákia 
miniszterelnökével. Magyarország és Dél-Korea megállapodott a két fővárost összekötő légi 
járatok sűrítéséről, a magyar élelmiszerexportot érintő kérdésekről és a magyarországi koreai 
nyelvoktatás kiszélesítéséről is mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 
csúcstalálkozót követően. A dél-koreai médiumok úgy emlegették ehhez kapcsolódóan 
Magyarországot, mint Dél-Korea egyik kulcsfontosságú európai partnere, aki hídfőként szolgál 
a koreai vállalkozások számára az európai piacokra való előretörésben. Jelenleg mintegy 90 
koreai cég – köztük a Samsung Electronics, a Hankook Tire, a Hanon Systems, a SEMCORP, 
SungEel HiTech és az SK Innivation – fektet be Magyarországon. 

Dél-Korea elsősorban azért tartja fontosnak a V4-eket, mert egy relatív gyorsan fejlődő 
régióról van szó, ahol alacsony gyártási költségekkel és hozzáadott technológiával kedvező 
feltételeket biztosítanak a koreai befektetések számára. Másrészről pedig azt a tényt is 
érdemes szem előtt tartani, hogy a dél-koreai vezetés attól is tart, hogy a kínai gazdasági 
jelenlét növekedése kiszoríthatja Dél-Koreát a térségből, hiszen sokszor nehéz felvenni a 
versenyt a kínai tőkével és a 16+1-es együttműködéssel. Jelzésértékű, hogy európai jelenlétük 
erősítésének színhelyéül Budapestet választották, amit Magyarországgal együtt egyfajta 
hídtérségként tekintenek, ahol szívélyes fogadtatásra és biztos „otthonra” talál Nyugat és 
Kelet találkozása. Ez pedig Magyarországnak és a visegrádi országoknak is előnyös, hiszen a 
kereskedelem volumenének növelése mellett jelentős dél-koreai befektetések történtek, elég 
csak megemlíteni azt a tényt, hogy 2019-ben Magyarország legnagyobb befektetője nem 
európai ország volt, hanem ázsiai, méghozzá Dél-Korea. 
 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
 
  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211104000755&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211104000669
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211104000669
https://kormany.hu/hirek/az-sk-innovation-hamarosan-megkezdi-az-epitkezest-ivancsan
https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-sajtonyilatkozata-a-visegradi-negyek-kormanyfoinek-es-korea-elnokenek-talalkozojat-kovetoen
https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-sajtonyilatkozata-a-visegradi-negyek-kormanyfoinek-es-korea-elnokenek-talalkozojat-kovetoen
https://kormany.hu/hirek/szijjarto-peter-tobb-ketoldalu-gazdasagi-es-oktatasi-megallapodast-kotott-magyarorszag-es-del-korea
https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=318168&fbclid=IwAR01OyJALfteY5ZQIRey0QChddVPHVQ8iD55tGX99sJVdIdmdZHaEQcpvVw
https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=318168&fbclid=IwAR01OyJALfteY5ZQIRey0QChddVPHVQ8iD55tGX99sJVdIdmdZHaEQcpvVw
https://hipa.hu/the-second-phase-of-the-samsung-sdi-construction-going-on-through-a-huge-investment-in-god
https://hipa.hu/the-european-production-site-of-hankook-to-be-extended-by-a-new-unit
https://kormany.hu/hirek/szijjarto-peter-gazdasagi-sikertortenet-a-keleti-nyitas-strategiaja
https://kormany.hu/hirek/szijjarto-peter-65-milliard-forintos-beruhazas-kereteben-440-uj-munkahely-jon-letre-debrecenben
https://kormany.hu/hirek/menczer-tamas-szaz-uj-munkahelyet-teremt-a-sungeel-hitech-batonyterenyei-gyara
https://kormany.hu/hirek/az-sk-innovation-hamarosan-megkezdi-az-epitkezest-ivancsan
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Kelet Ázsia 

Dél-Korea és Magyarország növeli kétoldalú kereskedelmét 

The Korea Times, 2021. november 3. 

Moon Jea-in dél-koreai államfő november 3-án csúcstalálkozót tartott Áder János magyar 

köztársasági elnökkel és megállapodtak abban, hogy a két ország közötti kapcsolatokat 

stratégiai partnerséggé emelik, mivel a kétirányú kereskedelem a COVID-19 világjárvány 

ellenére is stabil ütemben nőtt. A csúcstalálkozóra egy nappal azután került sor, hogy Moon 

állami látogatásra érkezett Budapestre, ezzel 20 év után ő lett az első dél-koreai elnök, aki 

ellátogatott Magyarországra. Az állami látogatás részét képezte még az Orbán Viktor magyar 

miniszterelnökkel folytatott megbeszélések is. A csúcstalálkozó során Dél-Korea és 

Magyarország is megállapodott abban, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a globális válságok, 

például a világjárvány és a klímaváltozás hatékony kezelése érdekében. 

Forrás: Korea, Hungary agree to upgrade ties as bilateral trade grows 

Dél-Korea és a Visegrádi négyek növelik együttműködésüket 

The Korea Times, 2021. november 5. 

Moon Jae-in dél-koreai elnök, valamint Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia, 

a visegrádi országok miniszterelnökei november 4-ém megállapodtak arról, hogy megerősítik 

együttműködésüket a gazdaság, a tudomány, a technológia és a klímaváltozás területeken. 

Moon Jae-in, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Eduard Heger szlovák miniszterelnök, 

Andrej Babis cseh miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a nap elején 

tartotta második csoportos csúcstalálkozóját Budapesten. A csúcson a vezetők komoly 

elismeréssel voltak aziránt, hogy Dél-Korea és a visegrádi országok közötti kétoldalú 

kereskedelem tavaly a COVID-19 világjárvány ellenére is történelmi csúcsot ért el. A vezetők 

megállapodtak abban is, hogy nem csak a negyedik ipari forradalommal kapcsolatos 

technológiai átalakuláshoz kapcsolódó területeken, hanem a digitális technológia és az 

egészségügy területén is tovább bővítik az együttműködésüket. 

Forrás: Moon, Visegrad leaders agree to bolster cooperation 

  

https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=318168&fbclid=IwAR01OyJALfteY5ZQIRey0QChddVPHVQ8iD55tGX99sJVdIdmdZHaEQcpvVw
https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=318253
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LDP győzelem Japánban 

Jake Adelstein, Asia Times, 2021. november 1. 

A Liberális Demokrata Párt, japán kormánypárt felülmúlta a várakozásokat az október 31-én 

tartott választásokon, egyesek azonban úgy vélik, hogy a mezőny igazságtalanul a javukra 

billent. A 2021-es általános japán választásokat követően az LDP további négy évvel 

meghosszabbította kormányzó szerepét Japánban. A Fumio Kishida miniszterelnök által 

vezetett LDP a választásokon felülmúlta a várakozásokat és könnyed győzelmet aratott az 

országgyűlés alsóházában, annak ellenére is, hogy Kishida csak október 4-én került a 

miniszterelnöki pozícióba és nem igazán tudta kifejteni politikai irányvonalait, ugyanis mind a 

közvéleménykutatások, mind a szakértők rosszabb eredményre számítottak az LDP-vel 

kapcsolatban. Kishida döntése, hogy néhány héttel hivatalba lépése után megtartja a 

választást, most helyes lépésnek tűnik: ezt valószínleg annak is köszönheti a kormánypárt, 

hogy az elmúlt hónapban drámai mértékben visszaesett a Covid-19 esetek száma az országban. 

Forrás: Why LDP can’t lose in Japan’s unhealthy democracy 

Kína szabályváltoztatásai kihívás elé állítja a nyugati világot 

Johannes Petry, Asia Times, 2021. november 4. 

Kína november 1-jén új szabályozást vezetett be, amelyek korlátozzák az internetes cégek 

felhasználói adatgyűjtésének és tárolásának a mértékét. Ez a személyes adatok védelméről 

szóló törvény egyesek szerint a világ legszigorúbb adatvédelmi rendszerei közé tartozik. A 

szabályok részeként a technológiai óriáscégeknek külső testületeket kell felállítaniuk 

adatgyűjtéseik ellenőrzésére, míg a külföldi cégeknek Kínán belül erre specializálódott 

képviselőket kell kijelölniük. A jogsértő cégekre a forgalmuk 5%-áig terjedő bírságot 

szabhatnak ki. Ezek a beavatkozások nemcsak a kínai vállalatokra, hanem a globális pénzügyi 

rendszerre is hatással vannak, mivel Kína pénzügyi rendszere 45 ezer milliárd dolláros iparág, 

amely a világ második legnagyobb részvény- és kötvénypiacával büszkélkedhet. 

Forrás: China’s tech crackdown challenges Western notions 

  

https://asiatimes.com/2021/11/why-ldp-cant-lose-in-japans-unhealthy-democracy/
https://asiatimes.com/2021/11/chinas-tech-crackdown-challenges-western-notions/
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Xi Jinping kínai elnök online vett részt a G20-as találkozón 

FMPRC, 2021. november 1. 

2021. október 31-én Xi Jinping kínai elnök online vett részt a 16. G20-as csúcstalálkozón, ahol 

főként az éghajlatváltozással, az energiával és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan tartott 

beszédet. Xi Jinping rámutatott arra, hogy az éghajlatváltozás és az energiakérdések olyan 

kiemelkedő globális kihívások, amelyek a nemzetközi közösség közös érdekeit képezik, és 

hatással vannak a Föld jövőjére. Ezeknek kezelésére és megoldására javaslata szerint először 

is átfogó és kiegyensúlyozott politikákat kell elfogadniuk az egyes országok vezetőinek és 

egyensúlyt kell teremteniük a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés között, valamint 

foglalkozniuk kell az éghajlatváltozással, és meg kell őrizniük az emberek megélhetését. 

Másodszor, teljes mértékben és hatékonyan végre kell hajtani az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezményét és a Párizsi Megállapodást. Harmadszor, növelniük kell a fejlődő országok 

támogatását, a G20 tagoknak pedig vezető szerepet kell vállalniuk a fejlett technológiák 

előmozdításában és alkalmazásában, a fejlett országoknak pedig komolyan teljesíteniük kell a 

fejlődő országok támogatására vonatkozó kötelezettségvállalásaikat. 

Forrás: Xi Jinping Continues to Attend the 16th G20 Leaders' Summit 

Xi Jinping nyitóbeszédet tartott a 4. CIIE-n 

FMPRC, 2021. november 4. 

2021. november 4-én Xi Jinping kínai elnök részt vett a negyedik Kínai Nemzetközi Import Expo 

(CIIE) megnyitó ünnepségén, és beszédet tartott. Elmondta, hogy Kína szilárdan hisz abban, 

hogy tettekkel követi ígéreteit. Kína legyőzte a COVID-19 hatását, hogy innovatív növekedést 

tudjon elérni a külkereskedelemben. Kína, mint az egyetlen nagy gazdaság, amely 2020-ban 

pozitív mutatókat tudott produkálni az árukereskedelemben, jelentős mértékben hozzájárult 

a globális ipari és ellátási láncok stabilan tartásához és a világgazdaság fellendítéséhez. 

Hozzátette, hogy idén van a 20. évfordulója annak, hogy Kína csatlakozott a Kereskedelmi 

Világszervezethez (WTO), és az elmúlt két évtizedben Kína igyekezett maradéktalanul 

teljesíteni csatlakozási kötelezettségeit. Kína egyre szélesebb körben nyitott a világ felé, ezzel 

egy új hazai fejlesztési hullámot generált, miközben új lendületet adott a világgazdaságnak. Az 

elmúlt 20 év során Kína elmélyítette a reformokat mindeközben pedig továbbra is mindenre 

nyitott maradt. 

Forrás: Xi Jinping Delivers a Keynote Speech at the Opening Ceremony of the Fourth China 

International Import Expo 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918246.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918751.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918751.shtml
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20 éve csatlakozott Kína a WTO-hoz 

Shen Guobing, China Daily, 2021. november 4. 

Idén van a 20. évfordulója annak, hogy Kína csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez. Az 

elmúlt 20 évben Kína reform- és nyitási politikák sorát hajtotta végre, és mélyen integrálódott 

a multilaterális kereskedelmi rendszerbe, és a világkereskedelemben elfoglalt pozíciója 

kulcsfontosságúvá vált. Ugyanakkor Kína folytatta a fejlesztést és a szegénység csökkentését 

a nyitás közepette. Kína mindig igyekszik megmutatni felelősségteljes nagyhatalmi mivoltát, a 

globális szabadkereskedelmi rendszer mellett áll, és erőteljesen támogatja a WTO többoldalú 

kereskedelmi rendszerének reformját. A WTO által kiadott "World Trade Statistics Review-

2021" szerint 2020-ban a világ GDP-növekedése 4,0%-kal, a világ áruexportja 5,1%-kal, az 

import pedig 5,6%-kal csökkent. Közülük a világ legnagyobb fogyasztói piaca, az Egyesült 

Államok áruexportja 10,3%-kal, importja pedig 3,9%-kal esett vissza, ami közvetlenül is 

visszavetette a világkereskedelem növekedését. Kína gazdasági és kereskedelmi fejlődése 

2020-ban azonban még a járvány és a világ nagy gazdaságai áruimport általános visszaesése 

közepette is exportját 2,4%-kal tudta növelni, importját pedig 4,4%-kal. 

Forrás: 中国入世 20年：进博会为多边自由贸易注入鲜活动力 

A kínai állami vállalatok az energiatárolásba fektetnek 

Zheng Xin, China Daily, 2021. november 4. 

China Southern Power Grid, az ország két nagy villamosenergia szolgáltatójának egyike, 

amelynek tevékenysége Guangdong tartományra, a Guangxi Zhuang autonóm régióra, Jünnan 

tartományra, Guizhou tartományára és Hainan tartományára terjed ki, bejelentette, hogy a 

következő 10 évben 200 milliárd jüant (31,26 milliárd dollár) fektet be szivattyúval 

működtetett tárolási projektek építésébe, amelyek 250 millió kilowatt tiszta energia 

fogyasztását tehetik lehetővé Kína déli és délnyugati részének öt régiójában. A vállalat három 

ilyen szivattyús tárolási vízerőmű építését szorgalmazza Guangdongban és a Guangxi Zhuang 

autonóm régióban, összesen 24 milliárd jüan beruházással és 4,8 milliárd kilowattóra tervezett 

éves energiatermelési kapacitással. Az öt régióban ezzel összesen 14 millió kilowatt szivattyús 

tárolókapacitás válik elérhetővé 2025-ig. A kínai kormány a szén-dioxid kibocsátás 

maximalizálásának 2030-ra tetőző akciótervében kijelentette, hogy a szivattyús tározós 

vízerőművek új közép- és hosszú távú fejlesztési tervekkel és az ezeket támogató politikákkal 

kívánja ösztönözni az ilyen típusú energiatárolás fejlesztését. 

Forrás: State enterprises gear up to promote power storage 

  

http://china.chinadaily.com.cn/a/202111/04/WS61838fd1a3107be4979f68ed.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/04/WS618336c5a310cdd39bc7337f.html
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Dél-Ázsia 

Modi miniszterelnök találkozott Bill Gates-sel Glasgow-ban az ENSZ 

klímakonferenciája alkalmából 

Thetimesofindia.com, The Times of India, 2021. november 02. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden Glasgow-ban találkozott a milliárdos Bill Gates-

sel a Microsoft alapítójával az ENSZ klímaváltozásról szóló konferencia alkalmából. A felek 

elsősorban a fenntartható fejlődés előmozdításáról és a klímaváltozás negatív hatásainak 

mérséklése érdekében teendő lépésekről tárgyaltak. Hétfőn Gates úgy nyilatkozott, hogy az 

idei ENSZ klímakonferencián örvendetes módon az innováció fontos szerephez jut, vagyis a 

nettó nulla károsanyag kibocsátás érdekében az új technológiák elsajátítása prioritást élvez. A 

múlt hónapban a Bill és Melinda Gates Alapítvány 120 millió dollárt fordított a szegény 

országokban a Covid-19 elleni gyógyszerkísérletek támogatására. Modi miniszterelnök pedig 

brit kollégájával Boris Johnsonnal elindította a Reziliens szigetállamokért (IRIS) 

kezdeményezést. A brit kormányfő egyúttal elfogadta Modi meghívását és jelezte, hogy 

szívesen meglátogatja Indiát amint ezt a körülmények lehetővé teszik. 

Forrás: PM Modi meets Bill Gates in Glasgow on sidelines of UN conference of climate change 

A chiphiányos időszak nem ünnep az indiai autógyárak számára 

K S Kumar, Asia Times, 2021. november 03. 

A globális félvezetőhiány miatt az indiai autógyártó cégek, amelyek az ünnepi szezonban 

többnyire alacsonyabb eladásokról számolnak be, nehéz helyzetbe kerültek. Bár a kereslet a 

Covid-19-hez köthető korlátozások feloldása után az élénkülés jeleit mutatta, az 

autókereskedőket a kínálati oldalról érkező korlátok hátráltatják, mivel a gyárakból a 

chiphiány miatt csökkent a járműszállítás. Az autógyártók tavaly a Covid-19 járvány miatt 

kénytelenek voltak gyárakat bezárni, de most a chipszállítások terén a fogyasztói elektronikai 

ipar egyre nagyobb versenyben van velük. A Maruti Suzuki, a Hyundai Motors és a Mahindra 

and Mahindra személygépkocsi-szállításai októberben a félvezetők folyamatos globális hiánya 

miatt visszaestek. Októberben a Maruti gyárai csupán 60%-os kapacitással működtek, de a 

Hyundai eladásai is 35%-kal estek vissza, míg a Mahindra és Mahindra esetében 8,5%-os volt 

az értékesítési visszaesés. Mostanra egyértelművé vált, hogy a lassulás még sokáig folytatódni 

fog.  

Forrás: Chip-short season non-festive for Indian auto firms 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-meets-bill-gates-in-glasgow-on-sidelines-of-un-conference-on-climate-change/articleshow/87491754.cms
https://asiatimes.com/2021/11/chip-short-season-non-festive-for-indian-auto-firms/
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Öt indiai cég összesen 3,6 milliárd dollárt gyűjthet 

K S Kumar, Asia Times, 2021. november 02. 

Mivel az indiai tőzsdék továbbra is élénknek tekinthetők, öt cég, köztük a Paytm anyavállalata, 

a One97 Communications, a digitális fizetőeszközökkel foglalkozó Paytm, november első 

felében tervezi tőzsdei bevezetését. A másik négy a PB fintech, a Policybazaar online 

biztosítási platform anyavállalata; a Sapphire Foods India, amely KFC és Pizza Hut üzleteket 

üzemeltet; a dekoratív esztétikai termékeket szállító SJS Enterprises; és a mikrokristályos 

cellulózt gyártó Sigachi Industries. Ez az öt cég várhatóan együttesen 270 milliárd rúpiát (3,6 

milliárd USD) fog begyűjteni a befektetőktől. 2021-ben eddig 41 vállalat bocsátott ki első 

részvényértékesítést 669 milliárd rúpiáért, és ez az év végére elérheti az 1 billió rúpiát. Az idén 

eddig összegyűjtött források jóval magasabbak, mint az a 266 milliárd rúpia, amelyet 15 

vállalat kezdeti részvényértékesítéssel gyűjtött 2020-ban. Ilyen lenyűgöző forrásbevonásra 

kezdeti részvényeladások révén utoljára 2017-ben volt példa, amikor 36 cég lépett a 

tőkepiacra, melynek során 671,47 milliárd rúpiát mozgósított. 

Forrás: Five Indian firms to raise a total of $3.6bn 

A tálib győzelem miként formálja újra a regionális dinamikákat Közép-Ázsiában 

Paul Stronski, East Asia Forum, 2021. november 03. 

A tálib hatalomátvétel Afganisztánban nem érte teljesen váratlanul a környező országokat. Az 

Afganisztánnal határos Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán megerősítették 

határzónáikat, és igyekeznek elkerülni a nagymértékű menekültáradatot és a határaikon 

átvonuló militáns mozgásokat. Ezekben az országokban magas a szegénységi ráta és egyre 

nagyobb az emberi létbizonytalanság, amit a COVID-19 tovább súlyosbított. A közép-ázsiai 

fővárosok saját áramhiányuk miatt most azzal a kérdéssel szembesülnek, hogy le kell-e 

állítaniuk az Afganisztánba irányuló villamosenergia-exportot, amely már nem tud fizetni érte, 

ami valószínűleg súlyosbítja a humanitárius helyzetet a városi területeken. Oroszország 

számára a tálibok győzelme potenciális lehetőséget biztosít arra, hogy újra megerősítse 

befolyását Közép-Ázsiában. Moszkva igyekszik kihasználni az amerikai kivonulást és azt a 

vélekedést, hogy az Egyesült Államok nem elkötelezett szövetségesei és regionális partnerei 

iránt. Kína Közép-Ázsiát pufferzónának tekinti Afganisztán és Hszincsiang között, ezért 

fokozatosan bővíti biztonsági lábnyomát Közép- és Dél-Ázsiában, hogy megvédje pénzügyi 

befektetéseit, és megakadályozza, hogy a régió az ujgurok menedékévé váljon. Peking fokozta 

a terrorizmus elleni együttműködést, kisebb katonai létesítményt hozott létre az afgán-tadzsik 

határon, további biztonsági infrastruktúrát épít az országban, és nyomást gyakorol a helyi 

kormányokra, hogy az etnikailag ujgur kínai állampolgárokat hazatelepítsék. A Közép- és Dél-

Ázsiában kialakulóban lévő helyzet jól példázza a többpólusú világ felé történő elmozdulást, 

ahol a nagyhatalmak közötti összeütközésre egyre nagyobb az esély. 

Forrás: How Taliban victory will reshape regional dynamics in Central Asia 

  

https://asiatimes.com/2021/11/5-indian-firms-to-raise-3-6-billion-total/
https://www.eastasiaforum.org/2021/11/03/how-taliban-victory-will-reshape-regional-dynamics-in-central-asia/
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Délkelet-Ázsia 

Amiért a napenergia hamarosan virágzásnak indulhat Indonéziában 

James Giuld, The Diplomat, 2021. november 03. 

Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) szerint a nyugat-jávai Cirata 

naperőműpark várhatóan 2022-re készül el, 1,8 billió indonéz rúpia (jelenlegi árfolyamon 

számolva körülbelül 126 millió dollár) költséggel. Az erőmű kapacitása 145 MW lesz, ami az 

eddigi legnagyobb hálózaton működő, közüzemi méretű napenergia-projekt Indonéziában. A 

megújuló energiaforrások eddig nem terjedtek el az országban, mivel az állami tulajdonban 

lévő villamosművek a PLN, a fosszilis üzemanyaggal működő erőműveket részesítette 

előnyben gazdasági megfontolásból. Az új naperőműparkot azonban egy Abu Dhabi cég és a 

PLN leányvállalata által alapított közös vállalkozás fogja üzemeltetni, így már a 

villamosműveknek is érdeke fűződik ahhoz, hogy a napenergia versenyképes legyen a fosszilis 

tüzelőanyagokkal, ez pedig a jövőre nézve példaértékű lehet. 

Forrás: Why Solar Power Could Take Off in Indonesia Soon 

Az e-kereskedelem egyedi változata Kambodzsában 

Leang Seakleng, The Diplomat, 2021. október 30. 

Az Észak-Amerikában és Európában jellemző e-kereskedelmi piacokkal ellentétben, ahol a 

rendszereket gyakran kizárólag emberi számítógépes interakció (HCI) működteti, 

Kambodzsában az e-kereskedelem a közösségi médiát a hagyományos fizetési és szállítási 

szolgáltatási módszerekkel kombinálja. Ezeknek a rendszereknek az öröksége és a mögöttük 

álló gondolkodásmód az, ami lehetővé tette, hogy Kambodzsa e-kereskedelmi ágazata 

egyedülálló módon alkalmazkodni tudjon gyorsan változó világunkhoz. A COVID-19 példátlan 

hatása tovább alakította az e-kereskedelmi ökoszisztémát az országban, hiszen a korlátozások 

miatt felgyorsultak a technológiai és az infrastrukturális fejlesztések, hogy megszűnjön a 

fogyasztó és a szállító közötti akadály megszüntetése érdekében. A Facebook és az Instagram 

továbbra is rendkívül népszerű, miközben az online fizetés is elterjedt. Annak ellenére, hogy 

Kambodzsának nincs nagy professzionális technológiai vállalata az e-kereskedelmi ágazat 

fejlesztésére, az egyének kreatívan alakították át a rendelkezésre álló technológiát és 

erőforrásokat olyan platformmá, amely támogatni tudja üzleti tevékenységüket, beleértve az 

online eladást és vásárlást is. 

Forrás: Cambodia’s Unique Version of E-Commerce 

  

https://thediplomat.com/2021/11/why-solar-power-could-take-off-in-indonesia-soon/
https://thediplomat.com/2021/11/why-solar-power-could-take-off-in-indonesia-soon/
https://thediplomat.com/2021/10/cambodias-unique-version-of-e-commerce/
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Az elmúlt két évben Szingapúrban több vállalatot jegyeztek be, mint ahányat 

bezártak a Covid-19 közepette 

Jolene Ang, The Straits Times, 2021. november 04. 

Az elmúlt két évben havonta átlagosan mintegy 3840 vállalatot töröltek a nyilvántartásból, 

ami a 2017 és 2019 közötti, Covid-19 előtti időszakhoz hasonló adatokat jelent, közölte a 

parlamentben Low Yen Ling szingapúri kereskedelmi és iparügyi miniszter. Ugyanakkor az 

elmúlt két évben havonta átlagosan több mint 5000 új céget jegyeztek be, ami a Szingapúrban 

működő vállalkozások összlétszámának növekedését tükrözi. A kiskereskedelemben 8600 

vállalkozás szüntette be működését 2020 januárjától idén szeptemberig, viszont ugyanebben 

az időszakban 15570 új kiskereskedelmi vállalkozás jött létre, ami nettó 6970-es növekedést 

jelent. Mindeközben az élelmiszer- és italgyártásban 2019 decembere és 2021 júniusa között 

3440 vállalkozás szűnt meg, míg 5620 új vállalkozás alakult. A turizmus szektort tekintve az 

engedéllyel rendelkező szállodák száma továbbra is 420 körül van, annak ellenére, hogy 13 

szálloda megszűnt, míg az engedéllyel rendelkező idegenvezetők száma továbbra is 2900 körül 

van, még akkor is, ha 176 idegenvezető úgy döntött, hogy ebben az időszakban nem újítja meg 

engedélyét. Az utazási irodák esetében a Covid-19 negatív hatásai jobban érződtek, mivel 157, 

azaz 8 százalékuk szüntette be a tevékenységét, miközben harminc új utazási iroda lépett be 

a piacra. 

Forrás: More S'pore firms were registered than closed down in last two years amid Covid-19 

Suphachai felvázolta a CP digitális jövőjét 

Srisamorn Phoosuphanusorn, Bangkok Post, 2021. november 05. 

A Charoen Pokphand Group (CP) konglomerátum új növekedési törekvésének részeként a 

megelőző egészségügyi üzletág, valamint a blokklánc és a kriptopénz határai felé terjeszkedik. 

A vállalat az élelmiszer-technológia, a biotechnológia és a digitális technológia erejét kívánja 

egyesíteni a megelőző egészségügyi üzletág előmozdítása érdekében, miközben már 

létrehozta az Ascend Bitet, a CP online üzleti ágának, az Ascend Groupnak a részeként, hogy a 

blokklánc-technológia és a kriptopénzek úttörője legyen. A konglomerátum ügyvezetője 

Suphachai Chearavanont szerint alkalmazkodni kell a megváltozott üzleti környezethez, mivel 

a következő 2 évtizedben új technológiai verseny kezdődik, melynek során az országok és a 

vállalatok képességeit a technológia és az innováció alapján fogják megítélni, és azok, akik nem 

rendelkeznek ezekkel a fejlesztésekkel, elbuknak a versenyben. 

Forrás: Suphachai sets out CP's digital future 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/more-new-spore-firms-registered-in-last-two-years-than-those-that-closed-down
https://www.bangkokpost.com/business/2209891/suphachai-sets-out-cps-digital-future
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Ázsiában a digitalizációval párhuzamosan óriási hiány mutatkozik a 

technológiai tehetségekből 

Asia News Network, The Straits Times, 2021. november 05. 

Az olyan új technológiák, mint az 5G, a felhőalapú számítástechnika, a big data, a mesterséges 

intelligencia és a dolgok internete drámaian át fogják alakítani a digitális gazdaságot, csakhogy 

hiányoznak a digitális tehetségek ahhoz, hogy a régió a legtöbbet hozhassa ki a lehetőségekből. 

A régió szakértői az ASEAN Alapítvány és a Huawei kínai távközlési óriáscég által szervezett 

webináriumon a digitális tehetségek fejlesztését célzó beruházások jelentős növelésére 

szólítottak fel a növekvő kereslet kielégítése érdekében. A találkozón közzétett 2022 Digital 

Talent Insight jelentés idézi a Korn Ferry nemzetközi tanácsadó céget, amely szerint 2030-ra 

47 millió technológiai tehetség fog hiányozni az ázsiai és csendes-óceáni térségben. A Covid-

19 világjárvány pedig tovább súlyosbította a problémát. A digitális tehetségek fejlesztése 

érdekében az alapítvány bejelentette, hogy új partnerséget indított a Huawei-jel a Seeds For 

The Future regionális program megvalósítása érdekében. A Huawei azt is bejelentette, hogy 

öt év alatt 50 millió dollárt kíván költeni arra, hogy közel 500000 embert képezzen ki az új 

digitális technológiák terén az ázsiai és csendes-óceáni térségben. A jelentés szerint a 

digitalizációban Dél-Korea, japán és Szingapúr járnak az élen, míg Kína, Malajzia és Thaiföld 

próbálja követni őket, viszont Vietnam, a Fülöp-szigetek és Pakisztán még csak az út elején 

tart. 

Forrás: Massive shortage of tech talent looms as Asia takes to digitalisation 

A Bank Negara várhatóan szigorítja monetáris politikáját 2H22-ben 

Bernama, The Star, 2021. november 05. 

A Moody's Analytics (Moody's) arra számít, hogy a maláj központi bank a Bank Negara 

Malaysia (BNM) a jövő év második felében (2H2022) óvatos lesz a kamatemeléssel 

kapcsolatban, mivel Malajzia gazdasági kilátásai 2022-re nézve derűsebbnek tűnnek. Szerdán 

a BNM az év utolsó monetáris politikai tanács (MPC) ülésén 1,75 százalékon tartotta az 

egynapos irányadó kamatlábat (OPR), így az irányadó kamatláb 2020 júliusa óta változatlan. 

Denise Cheok elemző szerint a BMM-et a monetáris normalizálás felé terelő tényezők közé 

tartozik a 2H2022-ben az ellátási lánc zavaraiból és az emelkedő nyersanyagárakból eredő, 

folyamatosan erősödő inflációs nyomás, valamint a nyersolaj ára, amely a jövő év eleje felé 

várhatóan tovább emelkedik. Véleménye szerint az ország készen áll arra, hogy az 1H2022-re 

megvalósuljon a teljes nyitás, köszönhetően a lakosság 75 százalékát kitevő magas oltási 

aránynak, amely lehetővé teszi a nemzetközi utazások újraindítását a teljesen beoltott 

állampolgárok számára. Emellett Cheok szerint a készpénztámogatás és a bértámogatás 

várhatóan segít csökkenteni a munkanélküliségi rátát. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, 

hogy a jelentős költségvetési kiadások egy részét a gazdaságnak a járványból való kilábalás 

során kell majd viselnie. 

Forrás: Bank Negara expected to tighten monetary policy in 2H22 

  

https://www.straitstimes.com/asia/massive-shortage-of-tech-talent-looms-as-asia-takes-to-digitalisation
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/11/05/bank-negara-expected-to-tighten-monetary-policy-in-2h22
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Közel-Kelet 

Szalmán király: Szaúd-Arábia továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a 

világválságok megoldásában 

 .Al Arabiya, 2021. október 30 ,العربية

Szalmán bin Abdulaziz király október utolsó napjaiban a húsz ország vezetőinek Rómában 

tartott csúcstalálkozóján elmondott beszédében megerősítette, hogy Szaúd-Arábia továbbra 

is vezető szerepet kíván betölteni a világválságok megoldásában. Hozzátette, hogy a szegény 

országok nehézségekbe ütköznek a koronavírus elleni védőoltások beszerzésekor, és ezért 

példátlan intézkedéseket kell tenni a járvány következményeinek leküzdésére. Azt is 

elmondta: "Osztozunk a világ éghajlatváltozással és annak gazdasági következményeivel 

kapcsolatos aggodalmában." Az tanácskozásban részt vevő országok vezetői a Covid-19-

járvány leküzdésétől a globális gazdaság felélesztéséig terjedő témákat vitatták meg, különös 

tekintettel a klímaproblémákra. 

Forrás:  الملك سلمان :السعودية مستمرة  بدورها القيادي لحل  أزمات العالم 

Ezek az Öböl-menti intézkedések Libanonra gyakorolt hatásai 

 .Al Arabiya, 2021. október 30 ,العربية

Szaúd-Arábia leállította a Libanonból származó importot, amivel súlyos károkat okoz az utóbbi 

országnak. Szaúd-Arábia a második legnagyobb libanoni export célország az Egyesült Arab 

Emírségek után, amely október 30-án úgy döntött, hogy visszavonja diplomatáit, és megtiltja 

állampolgárainak a Libanonba való belépést. A két ország kereskedelme évi 600 millió dollárt 

tesz ki, de Libanon vesztesége abszolút számokkal nem mérhető. A drasztikus szaúdi 

intézkedésekre napokkal azután került sor, hogy a közösségi médiában megjelent egy videó, 

amelyben George Kordahi libanoni információs miniszter Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab 

Emírségek agressziójaként jellemezte a jemeni háborút. Szakértők újabb nagy válságot 

vizionálnak Libanonban. 

Forrás:  باألرقام  ..هذه  تداعيات اإلجراءات الخليجية تجاه لبنان 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/2021/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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Gantz lépések sorozatát tervezi a Palesztin Hatóság gazdaságának 

megerősítésére 

Times of Israel, 2021. október 31. 

Benny Gantz izraeli védelmi miniszter a hírek szerint a következő hetekben egy sor lépést 

tervez a Palesztin Hatóság gazdaságának megerősítésére. A Gantz az izraeli 12-es csatorna 

szerint a várhatóan engedélyezni kívánt 1300 lakáson felül további ingatlanok megépítésének 

engedélyezésére törekszik a Ciszjordánia C-körzetében élő palesztinok számára, a teljes 

mértékben izraeli ellenőrzés alatt álló területeken. A jelentés szerint Izrael több okmányokkal 

nem rendelkező palesztin státuszát is legalizálná, miután a múlt héten négyezret hagytak jóvá, 

főleg Ciszjordániában. Gantz azt is tervezi, hogy a palesztinok munkavállalási engedélyeit más 

ágazatokra is kiterjeszti, továbbá mérlegelik a palesztin turisták Izraelbe való beengedésének 

lehetőségét. 

Forrás: Gantz planning series of moves to strengthen PA’s economy — TV 

Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia: erős testvéri kapcsolatok 

 .Al Khaleej, 2021. október 31 ,الخليج

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és 

miniszterelnöke, valamint Dubaj uralkodója telefonhívást kapott a szaúdi koronahercegtől és 

miniszterelnök-helyettestől, Mohammed bin Szalmán bin Abdulaziz Al Szaúdtól. Megvitatták 

az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az 

együttműködés fejlesztésének és az ígéretes partnerségek megerősítésének módjait, a két 

testvéri ország és népeik javára a különböző területeken, valamint kölcsönös kapcsolataik 

megvalósítása érdekében. Számos közös érdeklődésre számot tartó kérdést és témát is 

megvitattak, és véleményt cseréltek a regionális és nemzetközi színtér aktuális kérdéseiről. Az 

Egyesült Arab Emírségek támogatja az Expo 2030 nemzetközi kiállítás Szaúd-Arábia általi 

megrendezését. Mohammed bin Szalmán herceg méltatta az Expo 2020 Dubaj sikerét, és 

további sikereket és fejlődést kívánt az Egyesült Arab Emírségeknek és népének. 

Forrás: اإلمارات والسعودية ..عالقات أخوية راسخة 

Isztambul adott otthont az első nemzetközi Kína-Palesztina konferenciának 

Hürriyet Daily News, 2021. november 01. 

Október 30-án a világ minden tájáról érkeztek szakértők és akadémikusok a török 

metropoliszba, Isztambulba, ahol összegyűltek, hogy első ízben vitassák meg Kína és 

Palesztina kapcsolatát, valamint Kína szerepét és hatását a palesztin-izraeli konfliktusban. Az 

egynapos konferenciának az isztambuli Asia Middle East Forum adott otthont. A konferencia 

a kínai-palesztin történelmi kapcsolatokra és a legfontosabb politikai és kulturális relációkra 

összpontosított - közölték a szervezők. Továbbá szó esett a kínai szerepvállalásról is a palesztin 

ügy igazságos és átfogó megoldásában. 

Forrás: Istanbul hosts first int'l China-Palestine conference 

https://www.timesofisrael.com/gantz-planning-series-of-moves-to-strengthen-pas-economy-tv/
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-31/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/istanbul-hosts-first-intl-china-palestine-conference-169018
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Szaúd-Arábia: Összesen 21 millió állampolgár kapta meg az oltást 

Asharq Al Awsat English, 2021. november 01. 

A Szaúd-Arábiában már 587 központban zajlanak az oltások, és a beadott adagoknak a száma 

elérte a 45 700 000-et. Összesen 24,2 millió szaúdi polgár kapta meg a koronavírus elleni 

vakcina első adagját (68,4 százalék), a második adagot pedig eddig több mint 21 millió ember 

vette fel (az ország lakosságának több mint 60,7 százaléka). A szaúdi egészségügyi 

minisztérium szóvivője, Dr. Mohammed Abdelali egy vasárnapi sajtótájékoztatón kijelentette, 

hogy fontos az emlékeztető oltások felvétele azok számára, akik mindkét oltást megkapták. 

Az emlékeztető oltás jelenleg mindazok számára elérhető, akik legalább hat hónapja kapták a 

második oltásukat – tette hozzá. Az elmúlt 24 órában 46 új koronavírus-esetet regisztráltak, 

így a megerősített esetek száma 548 617-re nőtt, ebből 61 kritikus állapotban van. 

Forrás: Saudi Arabia: A Total of 21 Million Are Fully Vaccinated 

Mohammed bin Rashid: Dubaj a pénzügyi piacok fővárosa 

 .Al Khaleej, 2021. november 01 ,الخليج

Dubaj uralkodója hangsúlyozta a pénzügyi piacokon rejlő helyi és globális lehetőségek 

kihasználásának, valamint az üzleti környezet megteremtésének fontosságát annak 

érdekében, hogy Dubaj megszilárdítsa a helyét a tőkepiacok és tőzsdék fővárosaként. Ez a 

vezető szerep a befektetők és vállalkozók számára kínált előnyökön alapul, kezdve a fejlett 

logisztikai rendszerrel és az infrastruktúrával, valamint a rugalmas jogszabályi kerettel. 

Továbbá Dubaj egy olyan ígéretes helyi piac, amely magában foglalja a nemzetközi vállalatok 

és pénzügyi intézmények nagy csoportjait is. Az emirátus regionális és globális szinten is erős 

alapokat épített ki a pénzügyi területen, miután indulása első napjától a folyamatos 

fejlesztésen alapuló stratégiával, a legjobb nemzetközi gyakorlatok alkalmazásával 

megalapozta pozícióját, és gyorsan sikerült regionális szinten vezető szerepet elérnie. 

Forrás:  محمـد بـن راشـد :دبـي عاصمـة ألسـواق المال 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3278381/saudi-arabia-total-21-million-are-fully-vaccinated
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-31/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%80%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%80%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%80%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Erdoğan: Megállapodtam Bidennel, hogy több kérdésben fokozzuk az 

együttműködést 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 02. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök elárulta, hogy amerikai kollégájával, Joe Bidennel 

megállapodtak az Afganisztánban, Szíriában, Líbiában, a Földközi-tenger keleti térségében, 

valamint a gazdasági szférában folytatott együttműködés elmélyítésében. Ez a bejelentés a 

török elnök hétfői, az olasz fővárosban, Rómában adott sajtónyilatkozatában került 

nyilvánosságra. Erdoğan kijelentette, hogy ő és Biden tárgyaltak az F-16-os vadászgépek 

Törökországba szállításáról, hangsúlyozva, hogy nem vett észre semmilyen negatív hozzáállást 

az amerikai elnök részéről ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozta azt is, hogy országa megteszi a 

szükséges lépéseket a kurd terrorista szervezetek leküzdésére, megjegyezve, hogy 

Törökország kész habozás nélkül hadműveletet indítani a határokon kívüli szerveződések ellen 

is. 

Forrás: أردوغان :اتفقت مع بايدن عىل تكثيف التعاون بعدة قضايا 

Hamdan sejk a spanyol, a magyar és a koreai pavilonokba látogatott el az Expo 

2020 Dubajon 

Khaleej Times, 2021. november 03. 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, Dubaj koronahercege kedden bejárta 

Spanyolország, Magyarország és a Koreai Köztársaság pavilonjait az Expo 2020 Dubaj 

világkiállításon. A körút során Sheikh Hamdan elmondta, hogy az Expo 2020 a világ országai 

által elért legjobb innovációkat és kiválóságokat emeli ki, amik tekintettel vannak a 

legsürgetőbb kihívások leküzdésére, amelyekkel a globális közösség a különböző ágazatokban 

szembesül. Elmondta, hogy a Dubaj által szervezett nagyszabású nemzetközi esemény egy 

ritka lehetőség a fiatalok számára, hogy megismerjék a világ jövőjét formáló legújabb 

innovációkat, és inspirációt merítsenek olyan kreatív ötletekből, amelyek a létfontosságú 

területeken a fenntartható fejlődést ösztönzik. A magyar pavilonban a látogatók a 

magyarországi termálforrások eredetét feltáró interaktív kiállításon megismerhetik az ország 

wellness- és fürdőkultúráját, valamint azt, hogy ez miképpen élénkíti az ország 

egészségturisztikai ágazatát. 

Forrás: Watch: Sheikh Hamdan visits Spain, Hungary and Korea pavilions at Expo 2020 Dubai 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-/2408905
https://www.khaleejtimes.com/expo/watch-sheikh-hamdan-visits-spain-hungary-and-korea-pavilions-at-expo-2020-dubai
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A szaúdi magánszektor termelése 4 év óta a legnagyobb ütemben növekszik 

 .Al Arabiya, 2021. november 03 ,العربية

Az IHS Markit adatai azt mutatták, hogy a szaúdi gazdaság nem olajtermelő szektoraiban 

októberben is gyors ütemben javultak az üzleti feltételek. Az új megrendelések a járvány után 

élénkülő helyi kereslet hatására meredeken emelkedtek, és a növekedés üteme közel maradt 

a tavaly szeptemberben mért hét év legmagasabb szintjéhez, a termelési szint pedig 2017 

decembere óta a legnagyobb ütemben nőtt. Az értékesítés növekedése miatt a nem 

olajtermelő vállalatok észrevehető termelésbővülésről számoltak be október hónapban. 

Forrás:  4 سنوات   
ة  ف  يات :إنتاج القطاع الخاص السعودي ينمو بأعىل وتير  مديرو المشير

 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/03/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%804-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az üzbég-amerikai kereskedelmi partnerség kérdéseiről tárgyaltak Üzbegisztán 

fővárosában 

SNG fm, 2021. október 29. 

Az Olij Majlis Szenátusának első alelnöke, Sodik Safoev találkozott az Amerikai-Üzbég 

Kereskedelmi Kamara (AUTP) vezetőjével, Carolyn Lammal, jelentette az Olij Majlis 

szenátusának sajtószolgálata. A találkozó során a résztvevők megvitatták Üzbegisztán és az 

Egyesült Államok közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit 

különös tekintettel arra kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen termékekkel tudna jelen 

lenni az üzbég piacokon. Lamm szerint az elmúlt öt évben Üzbegisztánban végrehajtott 

reformok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a külföldi üzleti körök képviselői és a 

befektetők körében megnőtt az ország iránti érdeklődés és bizalom. Valamint kitért az október 

24.-én megrendezett választások átláthatóságára és demokratikus jellegére. 

Forrás: В столице Узбекистана обсудили вопросы узбекско-американского торгового 

партнёрства 

A Török Kereskedelmi Kamarák Szövetsége megismerkedett Kirgizisztán 

beruházási projektjeivel 

SNG Today, 2021. október 29. 

Hivatalos látogatásra érkezett a Török Kereskedelmi Kamarák Szövetségének küldöttsége 

Biskekbe. A képviselők Selcuk Ozturk alelnök vezetésével találkoztak a helyi önkormányzat 

vezetőivel, ahol a kirgiz miniszteri kabinet vezetője, Akilbek Zhaparov fogadta az érkezőket. A 

miniszterelnök tájékoztatta a török felet országa beruházási projektjeiről. A tárgyalások 

középpontjában a közép-ázsiai ország aranybányászatának kérdése állt. Zsaparov kirgiz elnök 

kijelentette, hogy a kirgiz kormány fel kívánja számolni az összes létező technikai akadályt a 

Biskek és Ankara közötti kereskedelem előtt. Selcuk Ozturk hangsúlyozta egy ipari övezet 

megnyitásának fontosságát Kirgizisztánban, amelynek területén gyárak és üzemek épülhetnek 

majd török segítséggel lehetővé téve az arany és színesfém bányászat modernizálását. 

Forrás: Союз торговых палат Турции ознакомился с инвестпроектами Киргизии 

  

https://sng.fm/19132-v-stolice-uzbekistana-obsudili-voprosy-uzbeksko-amerikanskogo-torgovogo-partnerstva.html
https://sng.fm/19132-v-stolice-uzbekistana-obsudili-voprosy-uzbeksko-amerikanskogo-torgovogo-partnerstva.html
https://sng.today/bishkek/19594-sojuz-torgovyh-palat-turcii-oznakomilsja-s-investproektami-kirgizii.html
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Egy fontos kezdeményezés fémjelzi Oroszország és Mongólia közötti 

diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóját 

Ritmeurasia, 2021. október 29. 

2021. november 5-én ünneplik az Oroszország és Mongólia közötti diplomáciai kapcsolatok 

100. évfordulóját. Pár nappal az évforduló előtt a mongol államfő bejelentette, hogy országa 

mindenre kiterjedő együttműködés és egy átfogó stratégiai partnerség keretében szeretné 

megerősíteni országa kapcsolatait Oroszországgal. A mongol államfő Ukhnaagiin Khurelsukh 

kijelentette,hogy Mongólia készen áll egy közös gazdasági folyosó létrehozására 

Oroszországgal és Kínával. Véleménye szerint ez stratégiai fontosságú Oroszország, Mongólia 

és Kína számára is kulcsfontosságú kérdés, hogy a jövőben milyen Mongólia milyen szerepet 

tölt majd be a két ország gazdasági külpolitikájában. Ezért fontosnak tartja a vasút 

korszerűsítését, új vasúti hálózatok, párhuzamos vágányok, autópályák és gázvezeték építését 

Oroszországból Kínába Mongólián keresztül. Hangsúlyozta, Mongólia azt a feladatot tűzte ki, 

hogy tranzitállammá váljon Európa és Ázsia és Oroszország és Kína között.  

Forrás: 100-летие дипотношений России и Монголии отмечено важной инициативой 

Az EGK jóváhagyta a roaming megszüntetésére vonatkozó tervét az EAEU-

országaiban 

Tass, 2021.október 29. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) Tanácsa cselekvési tervet fogadott el a barangolás 

megszüntetésére az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiban. Amint azt a bizottság megjegyzi, a 

tervezet a méltányos tarifák használatára vonatkozó szabályok kidolgozását irányozza elő. Az 

EGK nyomon követi ezen intézkedések végrehajtását és teljes végrehajtásuk után a bizottság 

testülete ajánlásokat fogad el az EAEU-országok mobilszolgáltatói számára, amelyek célja, 

hogy 2025-től a lehető legkedvezőbb barangolási tarifák éljenek majd az EAEU-országok 

között. 

Forrás: ЕЭК утвердила план отмены роуминга в странах ЕАЭС 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-10-29--kitaj-otricaet-nalichie-voennyh-baz-v-centralnoj-azii-57125
https://tass.ru/ekonomika/12803291
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Az Orosz Föderáció segítséget nyújt Üzbegisztánnak az EAEU tagállamaival 

folytatott külkereskedelem statisztikai adatbázisának kidolgozásában 

Sputnik, 2021. október 29. 

Az Oroszországgal kötött üzbég együttműködési program 2021–2023 közötti időszakra szól. 

Az üzbég Tudományos Kutató Pénzügyi Intézet (NIFI) sajtószolgálata szerint az orosz delegáció 

35 szakértőből álló csoportot küld Üzbegisztánba, hogy segítse a munkát. Vezetője Samvel 

Lazaryan, az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának Tudományos Kutatóintézetének 

nemzetközi programjainak igazgatója. Lazaryan az Üzbegisztán Pénzügyminiszter-

helyettesével, Akhadbek Khaidarovval tartott munkamegbeszélésen elmondta, hogy 

megállapodás született a további technikai segítségnyújtás konkrét feladatairól. Például az 

„Integrációs folyamatok fiskális hatásainak elemzése az Üzbég Köztársaság részvételével” 

címmel 2022-ben az NIFI szakértői statisztikai bázist készítenek Üzbegisztán EAEU-

tagállamokkal folytatott külkereskedelméről. Emellett egy CGE-modellt is kidolgoznak 

Üzbegisztán nemzetközi struktúrához való csatlakozásának hatásainak elemzésére. 

Forrás: РФ поможет Узбекистану разработать статбазу внешней торговли со странами-

членами ЕАЭС 

Dusanbe és Kijev a gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyalt 

Avantan Türmenistan, 2021. október 30. 

A tádzsik-ukrán Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság hatodik ülésén Davlatali 

Nazrizoda, Tádzsikisztán meghatalmazott ukrajnai nagykövete találkozott az ukrán 

gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettessel, Tarasz Kachkaval. 

A találkozó résztvevői áttekintették a tádzsik-ukrán kormányközi bizottság gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó ülésének eredményeit, amelynek témái a találkozó 

jegyzőkönyvének végrehajtását szolgáló intézkedések elfogadása és a tádzsik-ukrán 

vállalkozói fórum megtartása voltak. Ezen kívül a találkozó elsősorban a tádzsik földgáz 

Ukrajna irányába való legrövidebb útvonalának és lehetőségeinek a felvázolására szolgált, 

mivel Ukrajna mihamarabb szeretne energia függetlenné válni Oroszországtól. 

Forrás: Душанбе и Киев обсудили перспективы экономического сотрудничества 

  

https://uz.sputniknews.ru/20211029/rf-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-statbazu-vneshney-torgovli-so-stranami-chlenami-eaes-21155494.html
https://uz.sputniknews.ru/20211029/rf-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-statbazu-vneshney-torgovli-so-stranami-chlenami-eaes-21155494.html
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b1%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%8d/
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Rekord forgalmi dugók torlódtak fel a kínai határon 

Vedomosti, 2021. október 31. 

Oroszország Kínával közös határátkelőhelyein mintegy 1500 kamion várja az áthaladást, 

közölte az Orosz Szállítási és Logisztikai Társaság. Zabaikalsk-Mandzsúria, a legnagyobb 

nemzetközi autóellenőrző pont a két ország között, ahol több, mint 1000 kamion és 

tehergépjármű vesztegel. Más, kisebb határátkelőhelyeken is sorba állnak a kamionok. 

Rendszeres torlódások figyelhetők meg a Pogranichny - Suifenhe és a Poltavka - Dongning 

ellenőrzőpontokon is. Alekszej Sljahov, a Cube Logistics Company közlekedési igazgatója 

becslése szerint 1250-1500 teherautó gyűlt össze a határátkelőhelyeken. Ami következménye 

miatt átlagosan 30-40 nappal nő majd a Kínából érkező áruk közúti szállítási ideje. A határon 

forgalmi dugó jelenlétét más logisztikusok, szállítmányozók és fuvarozók is megerősítik. A 

hatalmas logisztikai káosz, amely az orosz-kínai határon észlelhető a két ország közötti 

kereskedelem mennyiségének rövid idő alatt bekövetkezett, ugrásszerű növekedésével 

magyarázható, amelyre sem az orosz, sem a kínai vámszolgálat és áruáteresztő kapacitás nem 

volt felkészülve. A torlódások további okai a kínaiak által a határt átlépők nagyon alapos 

COVID-19-tesztjeihez köthetők és az újévi ünnepek előtti teherforgalom szezonális 

növekedése és Kazahsztán Kínával közös határátkelőhelyeinek bezárása is tovább rontja a 

helyzetet. A torlódás pedig erősen kihat a Kínából Oroszországon keresztül érkező áruk 

szállítási idejére is. Orosz és kínai szakértők szerint, ha a helyzet nem változik tönkremegy az 

áruszállítási infrastruktúra. A kialakult helyzet miatt a fuvarozóknak naponta több ezres, de 

inkább több tíz vagy százezres veszteségekkel kell számolniuk.  

Forrás: На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов 

A tálibok ígéretet tettek, hogy megvédik a TAPI gázvezeték építését 

Afganisztánban 

Tass, 2021. november 1. 

A tálib mozgalom kijelentette, hogy hozzájárul a TAPI gázvezeték megépítéséhez és 

védelméhez valamint közvetlen felelősséget viselek a projekt biztonságáért, jelentette ki az 

ideiglenes tálib kormány védelmi minisztere, Muhammad Yakub Molla. A TAPI gázvezeték 

projekt megvalósítása Afganisztán, Pakisztán, India és Türkmenisztán részvételével 2015 óta 

folyamatosan zajlik. A projekt összköltsége 10 milliárd dollár. A vezeték összeköti az 

energiában gazdag Közép-Ázsiát Dél-Ázsia energiaszegényebb országaival. A tervek szerint a 

vezetéken évente 33 milliárd köbméter földgáz szállítása lesz lehetséges a türkmenisztáni 

Galkynysh gázmezőről az indiai Fazilka városába (Pandzsáb állam). A TAPI 1814 km-es 

vezetéken keresztül Afganisztánon és Pakisztánon keresztül éri majd el Fazilkát. Afganisztán 

várhatóan 500 millió dolláros éves tranzitdíjban részesül majd. A TAPI-val együtt egy másik 

projekt, a Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán 500 kilovoltos villamosenergia hálózat (TAP-

500) is keresztülhalad Afganisztánon, amely biztonságos működésére a tálib vezetők szintén 

felelősséget vállaltak. 

Forrás: "Талибан" пообещал защитить строительство газопровода ТАПИ в Афганистане 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/31/893811-kitaem-probki
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12815407
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Az Oroszország és Kazahsztán miniszterelnöke a közös projektekről és az 

Európa–Nyugat-Kína útvonalról tárgyalt 

Rambler, 2021. november 2. 

Mihail Mishustin orosz és Askar Mamin kazah miniszterelnökök közös projektekről, valamint 

az Európa–Nyugat-Kína szállítási és logisztikai útvonalról folytattak tárgyalásokat. A 

megbeszélések középpontjában a két ország közötti közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 

Oroszország és Kazahsztán tranzitpotenciáljának erősítése és a regionális közlekedés kérdései 

álltak. Mamin kiemelte a Kazahsztán és Oroszország közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok, valamint a befektetési együttműködés fejlődésének magas dinamikáját, melyet 

jól jelez, hogy az idei év első 8 hónapjában az országok közötti kereskedelem 27%-kal, 14,7 

milliárd dollárra nőtt. A tárgyaláson a legnagyobb hangsúlyt az Európa-Nyugat-Kína 

nemzetközi kereskedelmi útvonal fejlesztésének lehetősége kapta. Az Európa-Nyugat-Kína 

kereskedelmi és tranzitútvonal célja az Európa és Ázsia közötti gazdasági és kulturális 

kapcsolatok megerősítése. Az útvonal jelentős része Oroszországon és Kazahsztánon halad 

keresztül. 

Forrás: Премьеры РФ и Казахстана обсудили совместные проекты и маршрут "Европа - 

Западный Китай" 

A türk nyelvű országok létrehozták a Főügyészek Tanácsát 

Sputnik, 2021. november 2. 

A Türk Tanács országainak képviselőinek Bakuban megrendezett ülésén aláírták a türk nyelvű 

országok Főgyészi Tanácsának felállításáról szóló határozatot. A kétnapos rendezvényen jelen 

volt Mirvohid Azimov, a Türk Tanács főtitkár-helyettese és Cheol-Kyu Hwang, az Ügyészek 

Nemzetközi Szövetségének elnöke, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország képviselői és 

Magyarország nagykövete is. Üzbegisztánt Nigmatulla Juldasev, az ország főügyésze 

képviselte. A hírek szerint a türk nyelvű államok Főügyészeinek Tanácsa az ügyészségek 

hatékonyságának növelésével, a tapasztalatok és ismeretek megosztásával segíti majd a Türk 

Tanács országai közötti szoros kapcsolatok kialakítását és a jogi segítség nyújtást. 

Forrás: Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров 

  

https://news.rambler.ru/world/47506065-premery-rf-i-kazahstana-obsudili-sovmestnye-proekty-i-marshrut-evropa-zapadnyy-kitay/ű
https://news.rambler.ru/world/47506065-premery-rf-i-kazahstana-obsudili-sovmestnye-proekty-i-marshrut-evropa-zapadnyy-kitay/ű
https://uz.sputniknews.ru/20211102/tyurkoyazychnye-strany-sozdali-sovet-genprokurorov-21202440.html
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Kirgizisztán és Magyarország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat kíván 

fejleszteni 

Abdulrahman Jusupov, Anadolu Agency, 2021. november 2. 

Kirgiz-magyar kerekasztal-beszélgetést tartottak Biskekben, amelyen Magyarország 

meghatalmazott nagykövete, Dorogi Sándor és a kirgiz üzleti élet szereplői is részt vettek. A 

rendezvény a tavalyi kirgiz-magyar üzleti fórum folytatása volt. A kezdeményezés a kirgiz és a 

magyar üzletemberek ágazati együttműködésének legfontosabb platformja. Szőke Szabolcs 

Károly, a magyar-kirgiz nagykövetség gazdasági ügyekért felelős attaséja elmondta, hogy a 

magyar kormány kiemelt partnernek tekinti Kirgizisztánt. Hozzátéve, hogy a felek készen 

állnak a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokat a legmagasabb szintre hozni. Az olyan 

kétoldalú megállapodások, mint a 2020-ban megkötött beruházásvédelmi és kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló megállapodás pedig segít e célok elérésében. 

Forrás: Кыргызстан и Венгрия намерены развивать торгово-экономические отношения 

 

https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2141866

