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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

 
Az elmúlt héten a nemzetközi hírek továbbra is az afganisztáni eseményekkel kapcsolatosak: 
 
Kína, mint Afganisztán egyik szomszédos országa, kijelentette, hogy tiszteletben tartják az 
afgán nép választását, a nagykövetségüket nem zárják be, mint a nyugati országok, és az 
újjáépítés támogatásáról biztosították Afganisztánt. A kínai külügyi szóvivő az afgán helyzet 
kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy „az USA által definiált demokráciát nem lehet 
rákényszeríteni különböző kultúrájú országokra. A kínaiak gyomra nem bírja a hideg tejet, az 
amerikaiak nem szokták meg a pálcikával való evést, nem csak a késsel villával való étkezést 
hívják étkezésnek. A demokrácia nem olyan mint a Coca Cola, Amerikában legyártják és a 
világon mindenhol ugyanolyan ízű.” Vang Ji kínai külügyminiszter az afgán helyzet kapcsán 
telefonon egyeztetést folytatott több ország külügyminiszterével, többek között az amerikai, 
pakisztáni, török, olasz, angol kollégáival. 
Kína örömmel venné, ha Afganisztánt az „Övezet és Út” kezdeményezésbe is be tudná vonni, 
ezzel is továbbfejlesztve az eurázsiai selyemút kialakítását. 
 
Oroszország sem zárja be kabuli nagykövetségét és egyeztetést folytat a tálibokkal. Az orosz 
elnök afganisztáni különmegbízottja, Zami Kabulov kijelentette, hogy Moszkva sem számított 
arra, hogy a tálibok ilyen gyorsan elfoglalják az afgán fővárost, „de úgy  tűnik, túlságosan 
optimisták voltunk az amerikaiak és a NATO által kiképzett fegyveres erők minőségének 
megítélésében. Mindannyian megadták magukat az első lövésnél”. 
 
A Dél-Ázsiával kapcsolatos hírek többsége is Afganisztánról szólt. A tálibok társalapítója és 
katari irodájuk vezetője, Mullah Abdul Ghani Baradar hétfőn, Kabul elfoglalása után 
videóüzenetben úgy fogalmazott, hogy Afganisztán szolgálatának valódi próbatétele csak 
most kezdődik. A tálibok továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy egy inkluzív kormány felállítását 
tervezik, amelyet mindenki elfogad és amely a társadalmat is a jólét felé vezeti. A jelenleg az 
Egyesült Arab Emirátusokban tartózkodó Ashrag Ghani volt afgán elnök pedig úgy nyilatkozott, 
hogy nem szökött el Afganisztánból, nem is adta el az országot, és vissza fog térni. A külföldi 
szereplők igyekeznek alkalmazkodni a változásokhoz és elősegíteni az újjáépítést: Zhao Lijian 
a kínai külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján kijelentette, „Kína mindig fenntartja 
a barátságos politikát az egész afgán néppel, és ez soha nem fog változni”. Recep Tayyip 
Erdoğan török és Arif Alvi, pakisztáni elnök megbeszélése során elhangzott, hogy Törökország 
minden erőfeszítést megtesz Afganisztán és a térség stabilitásának biztosítása érdekében. Az 
afgán lakosság korántsem ért egyet mindenben a tálibok intézkedéseivel, ezt bizonyítja, hogy 
az afgán nemzeti zászló használatáért több helyen tüntetések bontakoztak ki. 
 
Az afgán helyzet kezelése mellett az eurázsiai országok között további együttműködések 
alakultak ki, amelyek fejlődési lehetőséget biztosít más országoknak is a régióban: 
 
A jövőre nézve komoly jelentőséggel bír, hogy Peking nemrégiben végrehajtási tervezetet 
adott ki, hogy a világ élvonalbeli technológiáira és a jövőbeli stratégiai követelményekre 
összpontosítva előmozdítsa a digitális technológia és a reálgazdaság mély integrációját. 
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Xi Jinping kínai elnök gratuláló levelet küldött az ötödik Kína – Arab Államok Expo kiállítás 
szervezőinek, hangsúlyozva, hogy Kína hajlandó közösen fejleszteni az „Övezet és Út” 
együttműködéseket az arab államokkal.  
Délkelet-Ázsia és Kína kapcsolatának megerősítését fogja eredményezni, hogy Sonexay 
Siphandone laoszi tervezési és befektetési miniszter szerint, a kínai határon fekvő Boten és a 
főváros Vientiane közötti vasútvonal – ami az Övezet és Út kezdeményezés része – több mint 
90%-os készültséget ért el, így a Laosz-Kína vasútvonal novemberre elkészül és decemberben 
már meg is kezdődhet a forgalom. 
A Kína és Oroszország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésben a Heilongjiang 
híd építése is komoly jelentőséggel bír. A tudósítások szerint a héten befejeződtek a sínek 
lefektetésének munkálatai a kínai Heilongjiang tartományt és az orosz Nyizsneleninszkoje 
falut összekötő a vasúti hídon. 
 
Narendra Modi miniszterelnök India függetlenségének évfordulóján elmondott beszédében 
bejelentette, hogy az ország nagyszabású infrastrukturális tervet indít a gazdaság 
támogatására. India célja, hogy 100 billió rúpiát (1,35 billió dollárt) fektessen az 
infrastruktúrába a gazdasági növekedés fellendítése és a munkahelyteremtés érdekében. 
 
Indonézia függetlenségének 76. évfordulója alkalmából tartott beszédében Joko Widodo 
államfő azt hangsúlyozta, hogy a strukturális reformokat folytatni kell, az innováció 
elősegítése pedig a Covid-19 után a korábbiaknál is nagyobb jelentőséggel bír. A minőségi 
humántőke megteremtése és az infrastrukturális fejlesztések továbbra is prioritást élveznek. 
 
A Fitch Ratings 6,3-ról 7,9 százalékra emelte Törökország idei gazdasági növekedési ütemére 
vonatkozó előrejelzését, amelyből az is kiderül, hogy Törökországban 2021 végén várhatóan 
16,9 százalékra csökken az infláció. Az Isztambuli Nemzetközi Védelmi Ipari Vásár "IDEF" 
nyitóbeszédében, a török államfő kiemelte, hogy Törökország globális pozíciót tölt be a 
védelmi ipar tekintetében, és forradalmasította ezt a területet az elmúlt két évtizedben. 
 
Közép-Ázsia hírei közül kiemelhető, hogy Szöulban Dél-Korea és Kazahsztán találkozót tartott 
Moon Jae In dél-koreai és Kaszim Zsomart Tokajev kazah elnökök részvételével, melynek során 
Moon Jae In emlékeztetett arra, hogy Kazahsztán Dél-Korea fő partnere az "új északi politika" 
végrehajtásában, és reményét fejezte ki, hogy a két ország további erőfeszítéseket tesz a 
Koreai-félsziget és Eurázsia közös jólétének elérése érdekében.  
 
Oroszország és Kazahsztán kapcsolatai is fejlődnek, erről Askar Mamin kazah miniszterelnök, 
beszélt amikor találkozott orosz kollégájával, Mihail Mishustinnal. A legfrissebb adatok szerint 
idén a január-június közötti időszakban a két ország közötti kereskedelem már 27%-os 
növekedést mutatott. Az sem mellékes, hogy Oroszország az elmúlt évtizedben mintegy 12,6 
milliárd dollárt fektetett be a kazah gazdaságba. 
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Kelet Ázsia 

Xi: Kína hajlandó az „Övezet és Út” kezdeményezés keretén belüli magas 

minőségű együttműködés fejlesztésére az arab országokkal 

Xinhua, 2021. augusztus 19. 

Xi Jinping kínai elnök gratuláló levelet küldött az ötödik Kína – Arab Államok Expo kiállítás 

szervezőinek, amely csütörtökön nyílt meg az északnyugat-kínai Ningxia Hui Autonóm 

Régióban, mondván, hogy Kína hajlandó közösen fejleszteni a magas minőségű „Övezet és Út” 

együttműködéseket az arab államokkal. A hagyományos barátság Kína és az arab államok 

népei között idővel megerősödött és az összehangolt cselekvésben, az „Övezet és Út” 

kezdeményezés közös projektjeiben ölt testet. Kína továbbra is az arab országok legnagyobb 

kereskedelmi partnere. A COVID-19-helyzetben Kína és az arab országok összefogtak a járvány 

elleni küzdelemben, példát mutatva egymás segítésére és a nehézségek közös leküzdésére –

írta Xi. 

Forrás: China willing to advance high-quality Belt and Road cooperation with Arab states: Xi 

Peking felgyorsítja a digitális technológiai innovációt 

Xinhua, 2021. augusztus 18. 

Peking nemrégiben végrehajtási tervezetet adott ki, hogy felgyorsítsa digitális gazdaságának 

felépítését – írta a China Science Daily kedden. A tervezet azt javasolja, hogy Peking a világ 

élvonalbeli technológiáira és a jövőbeli stratégiai követelményekre összpontosítson, és 

előmozdítsa a digitális technológia és a reálgazdaság mély integrációját. Ennek érdekében a 

város támogatja a kommunikációs technológiák fejlesztését, például az új generációs info-

kommunikációs hálózatokat, a kommunikáció és a mesterséges intelligencia (AI) integrációját, 

a műholdas és földi hálózatok integrálását, valamint a kommunikációs hálózatok biztonságát. 

A megvalósítási terv szerint Peking is előmozdítja a 6G-hez kapcsolódó csúcskategóriás chipek, 

alapvető eszközök, valamint szimulációs és ellenőrző platformok kutatás-fejlesztését.  

Forrás: Beijing to accelerate digital technology innovation 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/19/c_1310136323.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/18/c_1310132994.htm
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Japán figyelmezteti Dél-Koreát a 80 millió jen bírósági lefoglalásának súlyos 

következményeire 

The Japan Times, 2021. augusztus 19. 

Japán komoly következményekre figyelmeztetett csütörtökön, ha végrehajtják a dél-koreai 

bíróság háborús kényszermunkával kapcsolatos Mitsubishi Heavy Industries Ltd. elleni ítéletét. 

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a dél-koreai vállalatok 850 millió won/80 millió jen értékű 

tartozása a Mitsubishi felé lefoglalhatók, és a japán gyarmati uralom idején kényszermunka 

áldozatainak kártérítésére fordíthatók. A dél-koreai feleket képviselő ügyvédekből álló csoport 

szerdán közölte, hogy a Suwoni Kerületi Bíróság augusztus 12-én jóváhagyta a 850 millió 

wonra vonatkozó jogi lépést. „Ha [a tartozást] felszámolják, az súlyos helyzetbe sodorja Japán 

és Dél-Korea kapcsolatait. Ezt el kell kerülni” – mondta Katsunobu Kato kabinetfőtitkár 

újságíróknak csütörtökön Tokióban. „Még erősebben szeretnénk sürgetni Dél-Koreát, hogy 

mutasson be Japán számára elfogadható megoldást.” A Mitsubishi szóvivője nem kívánt 

nyilatkozni, mondván, hogy a cég megpróbálja megérteni az ítélet részleteit. 2018-ban a dél-

koreai Legfelsőbb Bíróság elrendelte a Mitsubishinek, hogy kártalanítsa a dél-koreai volt 

kényszermunkásokat, precedenst teremtve és Japán részről erős rosszallást kiváltva, mivel 

Japán szerint az ügyet már az 1965-ös szerződés alapján rendezték. Kato megismételte Tokió 

azon álláspontját, miszerint az 1965-ös kétoldalú megállapodásban a Koreai-félsziget Japán 

gyarmati uralmából eredő vagyoni követeléseivel kapcsolatos kérdéseket rendezték. 

Forrás: Japan warns South Korea against court seizure of ¥80 million over wartime labor 

Dél-Korea nemzeti konfliktusindexe a 3. helyen áll az OECD-országok között 

Choi Jae-hee, The Korea Herald, 2021. augusztus 19. 

A dél-koreai nemzeti konfliktusindex a harmadik helyen szerepel az OECD-tagországok között 

– mutatott rá a csütörtökön megjelent jelentés. A Koreai Ipari Szövetség jelentése szerint Szöul 

0 és 100 közötti pontszámokat bemutató átfogó konfliktusindexe augusztusban 55,1 értéket 

ért el. Ez a harmadik legmagasabb a 30 OECD-ország között, közvetlenül Mexikó (69) és Izrael 

(56,5) mögött, és egy lépéssel feljebb került a 2008-as negyedik helyről. Minél magasabb az 

index, annál súlyosabb a konfliktus mértéke az országban. A konfliktusindexszel összhangban, 

Dél-Korea konfliktuskezelés-index pedig a 27. helyen áll a 30 OECD-tagállammal összevetve. 

Az index egy ország közigazgatási rendszerének hatékonyságán, a szabályozásán, a 

korrupciókezelésen és a kormányzati kiadásokon alapul. A rossz indexértékek oka abban 

keresendő, hogy a Mun Dzsein adminisztráció vagyonelosztási intézkedései ellenére a 

jövedelmi egyenlőtlenségek tovább fokozódtak. Emellett a társadalmi konfliktusok is egyre 

nőnek a lakáshiány miatti megugró lakásárak közepette. 

Forrás: S. Korea’s conflict index ranks 3rd among OECD countries: report 

  

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/19/national/japan-south-korea-wartime-labor-mitsubishi-heavy-industries/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210819000846
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Dél-Ázsia 

A tálibok pár hét alatt ellenőrzésük alá vonták Afganisztán majdnem teljes 

egészét, és az augusztus 14–15-i hétvégén elfoglalták a fővárost, ezt követően 

pedig Ashraf Ghani elnök elhagyta az országot. Az afganisztáni események az 

egész világpolitikára hatással vannak, de legközvetlenebbül a saját régión 

belüli, vagyis a dél-ázsiai országokat érintik. A következő oldalakon ezen 

országok sajtóanyagainak témát érintő hírei olvashatók: 

 

Baradar: A nemzet szolgálatának igazi próbatétele most kezdődik 

Pajhwok Afghan News, 2021. augusztus 16. 

A tálibok társalapítója és katari irodájuk vezetője, Mullah Abdul Ghani Baradar hétfőn, Kabul 

elfoglalása után videóüzenetben azt mondta, hogy Afganisztán szolgálatának valódi 

próbatétele csak most kezdődik. Gratulált Afganisztán népének, különösen Kabulnak és a 

mudzsahideknek ehhez a nagyszerű győzelemhez. Azt mondta, nem számítottak arra, hogy 

ilyen sikerrel járnak. Páratlannak nevezte a győzelmet, és hozzátette, hogy „nem lehetünk még 

büszkék, eljött a tárgyalások ideje. Itt az idő, hogy szolgáljuk a nemzetet, úgy hogy békét adunk 

neki, biztonságot és a jövőt.” 

Forrás: Baradar: Our real test to serve nation begins now 

Jaishankar az Egyesült Államokba utazott megvitatni az afgán helyzetet 

India Today, 2021. augusztus 16. 

S. Jaishankar indiai külügyminiszter hétfőtől négynapos látogatást tesz az Egyesült Államokban, 

hogy részt vegyen az ENSZ Biztonsági Tanácsának számos rendezvényén, köztük a 

terrorizmusról szóló tájékoztatón. New York-i látogatásra a tálibok gyors afganisztáni 

hatalomátvétele folytán kerül sor, és ez a kérdés valószínűleg az ENSZ tisztviselőivel folytatott 

tárgyalásokon is központi szerepet kap. 

Forrás: EAM S Jaishankar begins 4-day visit to New York on Monday 

  

https://pajhwok.com/2021/08/16/baradar-our-real-test-to-serve-nation-begins-now/
https://www.indiatoday.in/india/story/eam-s-jaishankar-begins-4-day-visit-to-new-york-on-monday-1841220-2021-08-16
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A tálibok azt mondják, inkluzív kormányt szándékoznak felállítani 

Sharif Amiry, Tolo News, 2021. augusztus 17. 

Egy tálib tisztségviselő kedden a Tolo Newsnak elmondta, hogy hamarosan nyilvánosságra 

hozzák az afgán politikusokkal és a nemzetközi közösség képviselőivel folytatott 

megbeszéléseik eredményeit az „inkluzív kormány” kialakításáról. A Karzaihoz és Abdullah 

Abdullahhoz közel álló források szerint Amir Khan Motaqi, a tálib vezetés magas rangú tagja 

hétfőn az afgán politikusokkal folytatott megbeszélésen befogadó kormányt ígért. „A vita arról 

szól, hogyan lehet létrehozni egy befogadó kormányt, amelyet mindenki elfogad, és amely a 

társadalmat a jóléthez vezeti” – mondta Gul Rahman Qazi, Hamid Karzai közeli segítője.  

Forrás: Taliban Says They Seek to Establish an ‘Inclusive Govt’ 

Több tartományban tüntettek az afgánok a nemzeti zászló mellett kiállva 

Abdulhaq Omeri, Tolo News, 2021. augusztus 18. 

Miután a tálibok átvették az irányítást, az ország egyes részein az afgán nemzeti zászlót saját 

fehér zászlójukra cserélték, majd kijelentették, hogy az általuk felállított kormány fog dönteni 

Afganisztán nemzeti zászlajának kérdésében. A keleti Nangarhar, Kunar és Khost tartományok 

lakói szerdán Afganisztán nemzeti lobogója alatt gyűltek össze. Erőszakról számoltak be 

Nangarhar és Khost tartományokból, ahol a tálibok és a tüntetők között összecsapások 

történtek, és a hírek szerint egy tüntető meghalt Jalalabad városában, Nangarhar tartomány 

központjában. „Feláldozom az életemet ezért a zászlóért” – mondta Ahmad, egy nangarhari 

tüntető. „A bazár közepén kitűztük zászlónkat, a nemzeti zászlónk a nemzeti identitásunk” – 

mondta Tahzibullah, Kunar lakosa.  

Forrás: Afghans Hold Protests While Displaying National Flag 

Ghani megjelent a nyilvánosság előtt és megfogadta, hogy vissza fog térni 

Pajhwok Afghan News, 2021. augusztus 19. 

Ghani vasárnap elmenekült az országból, miután a tálibok lerohanták a fővárost, Kabult. Ez 

volt az első alkalom azóta, hogy megjelent nyilvánosan. Közben nyilvánosságra került, hogy az 

Egyesült Arab Emirátusok fogadta be őt. Ashraf Ghani azt mondta, hogy az ország ellenségei 

meg akarták ismételni a „Dr. Najibullah volt elnök forgatókönyvet”, vagyis meg akarták őt ölni. 

„Múlt vasárnap úton voltam a Honvédelmi Minisztériumhoz, hogy megfigyeljem a helyzetet. 

A biztonsági csapatom ekkor hirtelen értesített arról, hogy meg akarnak gyilkolni, és 

biztonságos helyre vitt” – mondta. Ghani hozzátette, hogy nem szökött el Afganisztánból, nem 

is adta el az országot, és vissza fog térni. 

Forrás: Ghani appears after fleeing country, vows to return 

  

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-174269
https://tolonews.com/afghanistan-174285
https://pajhwok.com/2021/08/19/ghani-appears-after-fleeing-country-vows-to-return/
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Kína támogatja a békés újjáépítést Afganisztánban 

AP News, 2021. augusztus 19. 

 „Mint barátságos és közeli szomszéd, Afganisztán barátja, Kína mindig fenntartja a barátságos 

politikát az egész afgán néppel, és ez soha nem fog változni” – mondta Zhao Lijian a 

külügyminisztérium szóvivője szokásos szerdai tájékoztatóján. „Továbbra is támogatjuk a 

békés újjáépítést Afganisztánban, és lehetőségeinkhez mérten segítjük Afganisztánt gazdasági 

és társadalmi fejlődésében” – tette hozzá. A szóvivő elmondta, hogy korábban az afganisztáni 

helyzet négy évtizede, a háború és zűrzavar időszaka után jelentős változásokat tapasztal: az 

afgán nép békére és stabilitásra vágyik. „Kína reméli, hogy az országban [Afganisztánban] 

minden szereplő azon fog dolgozni, hogy párbeszéd és konzultáció útján megoldják a 

nézeteltéréseket, és megakadályozzák az új konfliktusokat és humanitárius katasztrófákat” – 

mondta a szóvivő. Olvasva az afgán tálibok nyilatkozatát a barátságos kapcsolatokról más 

országokkal, elmondta, hogy Kína reméli, hogy párbeszéd és konzultáció révén a tálibok 

együttműködnek más hazai politikai szereplőkkel is, és inkluzív, nyitott politikai keretet hoznak 

létre, valamint mérsékelt és körültekintő bel- és külpolitikát folytatnak majd, és biztosítják, 

hogy Afganisztánban más országok intézményei és azok személyzete biztonságban legyenek. 

Hozzátette, hogy a kínai fél reméli, hogy az afgán tálibok határozottan harcolni fognak a 

terrorista erők, köztük a Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom (ETIM) ellen, és komolyan 

végrehajtják azt a vállalásukat, hogy semmilyen terrorista erőnek nem engedik, hogy afgán 

területen tevékenykedjenek Kína rovására. 

Forrás: China says will support peaceful rebuilding in Afghanistan 

Qureshi pakisztáni külügyminiszter látogatást tesz a régió országaiban 

tribune.com.pk, 2021. augusztus 19. 

Shah Mahmood Qureshi külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy ellátogat a régió több 

országába, köztük Iránba, Üzbegisztánba és Tádzsikisztánba, hogy konzultációt folytasson az 

afganisztáni helyzet alakulásáról. Közben minden afgánt arra szólított fel, hogy dolgozzanak 

együtt az „inkluzív politikai rendezésen”, hangsúlyozva, hogy Pakisztán és a térség számára 

kritikus fontosságú a békés és stabil Afganisztán. Qureshi telefonhívást kapott Wang Yi kínai 

külügyminisztertől, és eszmecserét folytatott vele az afganisztáni helyzet alakulásáról. A 

beszélgetés során Qureshi a biztonság elsődlegességét, valamint az afgán nép jogainak 

védelmét hangsúlyozta. 

Forrás: FM to undertake visit of regional countries 

  

https://www.thenews.com.pk/print/880268-china-says-will-support-peaceful-rebuilding-in-afghanistan
https://tribune.com.pk/story/2316344/fm-to-undertake-visit-of-regional-countries
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Délkelet-Ázsia 

Hivatalos: A Laosz-Kína vasútvonal decemberben megnyílik 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. augusztus 16. 

Augusztus 11-én a Laosz-Kína vasúti projekt építési bizottságának ülésén a tervezési és 

befektetési miniszter Sonexay Siphandone bejelentette, hogy a kínai határon fekvő Boten és 

a főváros Vientiane közötti vasútvonal több mint 90%-os készültséget ért el, így a Laosz-Kína 

vasútvonal novemberre elkészül és decemberben már meg is kezdődhet a forgalom. A Kína 

által épített nagysebességű vasútvonal része az Övezet és út kezdeményezésnek és várhatóan 

hozzájárul a tengerparttal nem rendelkező ország elszigeteltségből való kitöréséhez. A 

szabványos nyomtávú, egyvágányú vonal 417 kilométeres zord terepen halad át, beleértve 61 

kilométer hidat és 75 alagutat, amelyek teljes hossza 198 kilométer. A vasút gazdasági 

értelemben mindenképpen előnyös Laosz számára, ugyanakkor egyes vélemények szerint a 

Kínával szembeni kiszolgáltatottságát is növelheti, ráadásul a Covid-19 után az ország Peking 

felé történő eladósodásához is hozzájárulhat. 

Forrás: Laos-China Railway on Track for December Opening: Official 

 A COVID-19 ellenére az indonéz elnök vállalja, hogy folytatja a gazdasági 

reformokat 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. augusztus 17. 

A Covid-19 járvány okozta válság dacára Joko Widodo indonéz elnök továbbra is elkötelezett 

a gazdasági reformok folytatása mellett. Az ország függetlenségének 76. évfordulóján tartott 

beszédében az államfő hangsúlyozta, hogy a strukturális reformokat folytatni kell, az 

innováció elősegítése pedig a járvány után a korábbiaknál is nagyobb jelentőséggel bír. Az 

elnök beszédében kitért arra, hogy a minőségi humántőke megteremtése és az 

infrastrukturális fejlesztések továbbra is prioritást élveznek, miközben a fenntartható fejlődés 

biztosítása érdekében a zöld technológiákon alapuló gazdasági fejlődés megvalósítása a cél. 

Az indonéz kormány az utóbbi időben számos kritikát kapott a járvány nem megfelelő kezelése 

miatt, ráadásul az oltási program sem halad a tervek szerint, a korlátozások miatt pedig a 

gazdaság lassulása elkerülhetetlennek tűnik. Ebben a helyzetben a korábbiaknál is nagyobb 

ellenállással kell megbirkóznia az elnöknek, ha ragaszkodik a reformjai véghezviteléhez. 

Forrás: Despite COVID-19, Indonesian President Pledges to Continue With Economic Reforms 

  

https://thediplomat.com/2021/08/laos-china-railway-on-track-for-december-opening-official/
https://thediplomat.com/2021/08/despite-covid-19-indonesian-president-pledges-to-continue-with-economic-reforms/
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Heng miniszterelnök-helyettes szerint nem lehet buborékba helyezni a 

szingapúriakat a külföldi versenytől elszigetelve, különösen a távmunka 

növekedésével nem 

Justin Ong, The Straits Times, 2021. augusztus 13. 

Az elkövetkező években Ázsiában egyetemisták milliói kerülnek ki a munkaerőpiacra, a 

gyorsuló technológiai változások és krízisek mellett. Ennek fényében a szingapúri 

munkavállalókat nem lehet buborékba zárni és elszigetelni a külföldiekkel folytatott 

versenytől, különösen nem a távmunka elterjedését követően – jelentette ki Heng Swee Keat 

miniszterelnök-helyettes augusztus 13-án a University of Singapore alapításának 115. 

évfordulójára rendezett eseménysorozat utolsó állomásán. A politikus szerint ahogy a múlt 

tapasztalatai is bizonyítják a Covid 19 utáni világban Szingapúr nem választhatja az izolációt, 

nyitottnak kell lenni a másokkal való együttműködésre, miközben a kutatás az innováció és a 

start-up-ok támogatására kell törekednie. A munkavállalóknak nyíltnak kell mutatkozniuk a 

külfölddel szemben, ugyanakkor a megfelelő képességek elsajátítását kell célozniuk, hiszen az 

garantálja az érvényesülésüket hosszútávon. 

Forrás: Not possible to 'bubble wrap' S'poreans from foreign competition, especially with rise 

of remote work: DPM Heng 

A szakértők a kriptovaluta kockázataira figyelmeztetnek 

Nuntawun Polkuamdee, Bangkok Post, 2021. augusztus 19. 

A thaiföldi kriptovaluták kereskedési értéke 700-800 milliárd baht-ra nőtt az elmúlt 10 

hónapban, és várhatóan eléri az 1 billió bahtot az év végére – közölte Akalarp Yimwilai, a 

Zipmex Thailand vezérigazgatója a PostToday 2021-es kriptovaluta fórumán. Akalarp 

elmondta, hogy a helyi kripto kereskedők száma július végére több mint 1,1 millió főre nőtt. A 

thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) azonban a kriptovaluták kereskedési értékének 

és népszerűségének növekedése ellenére továbbra is aggódik a befektetők tudáshiánya miatt. 

A befektetők a maguk részéről a digitális eszközökre vonatkozó szabályokat és előírásokat 

elavultnak tekintik, amelyek sürgős módosításra szorulnak annak érdekében, hogy 

felzárkózzanak a külföldi piacokhoz, amelyeknek a digitális eszközkereskedelemre vonatkozó 

szabályai fejlettebbek. A SEC állítólag sok panaszt kapott a digitális eszközkereskedelmi 

csalásokkal kapcsolatban, és sürgette a befektetőket, hogy alaposan tanulmányozzák a 

termékek előnyeit és kockázatait. A szabályozó emellett azt is javasolta, hogy a befektetők 

csak a SEC által engedélyezett vállalatokkal kereskedjenek. 

Forrás: Experts warn of cryptocurrency risks 

 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/not-possible-to-bubble-wrap-sporeans-from-foreign-competition-especially-with
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/not-possible-to-bubble-wrap-sporeans-from-foreign-competition-especially-with
https://www.bangkokpost.com/business/2167455/experts-warn-of-cryptocurrency-risks
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Közel-Kelet 

A Fitch 7,9 százalékra emeli Törökország gazdasági növekedési előrejelzését 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. augusztus 14. 

A Fitch Ratings 6,3-ról 7,9 százalékra emelte Törökország idei gazdasági növekedési ütemére 

vonatkozó előrejelzését. A közleményből kiderül, hogy Törökországban továbbra is magas a 

politikai bizonytalanság, és várhatóan 2021 végén 16,9 százalékra csökken az infláció. Ez 

utóbbi szám a következő évben várhatóan eléri a 14,6 százalékot, 2023-ban pedig a 11,8 

százalékot. Törökország idei gazdasági növekedési ütemének előrelátható emelkedése főként 

az első negyedévben mutatott erős teljesítményének köszönhető. A belföldi kereslet 

lassulását az idei év második felében kiegyenlíti az erős export és a turizmusban tapasztalható 

fellendülés, és a Fitch arra számít, hogy az ország gazdasága 2022-re 3,5 százalékkal nő. 

Forrás: فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد تركيا  إىل ٧.٩ بالمئة 

Az egyiptomi turizmus újraindításának szakaszai 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. augusztus 15. 

A Turisztikai és Régészeti Minisztérium közzétette az egyiptomi turisztikai szektor 

újraindításának szakaszait, valamint az egyiptomi állam által az ország összes látogatója, és a 

turizmusban dolgozók biztonságának és egészségének biztosítása érdekében hozott 

intézkedéseket. A turizmus fokozatosan újraindult Egyiptomban 6 ütemben, nevezetesen a 

szálláshelyek és vendéglátóhelyek kezdetben 25, 50 majd 70 százalékos kapacitással 

működhettek, majd megindult a kulturális turizmus és megnyithattak a vízen lebegő szállodák, 

valamint a nílusi hajóutakra is be lehet már fizetni. Egyiptom területére beléphetnek azok a 

turisták, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, feltéve, ha minimum 14 nap telt el a második 

dózis beadása óta. Az elfogadott vakcinák: Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, 

Moderna és Johnson & Johnson (egy dózis). 

Forrás:  مص   
 تعرف عل  مراحل استئناف حركة السياحة ف 

Izrael elsőként a világon az 50 év felettieknek is beadja a koronavírus-oltások 

harmadik adagját 

Times of Israel, 2021. augusztus 14. 

Izrael pénteken elkezdte kínálni a harmadik koronavírus-elleni oltást az 50 év felettieknek, 

miután Nachman Ash, az Izraeli Egészségügyi Minisztérium főigazgatója elfogadta az 

egészségügyi szakértőkből álló kormányzati tanácsadó testület ajánlását. Első körben az 

egészségügyi ellátásban dolgozók, az alapbetegségben szenvedők, valamint a rabok és a 

börtönökben dolgozó felügyelők lesznek jogosultak az emlékeztető oltásra. A múlt hónapban 

Izrael lett a világ első olyan országa, amely elkezdett emlékeztető oltásokat adni a 60 év 

felettieknek, és ismét úttörőnek számít az 50 felettiek esetében is. 

Forrás: Israel becomes first country in world to give COVID boosters to over-50s 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-79-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-/2334370
https://m.youm7.com/story/2021/8/15/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5424292
https://www.timesofisrael.com/israel-becomes-first-country-in-world-to-offer-covid-boosters-to-over-50s/


 
 

 
 

13 

Nagy infrastrukturális tervek Indiában 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. augusztus 15. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök India függetlenségi évfordulóján elmondott beszédében 

azt közölte, hogy az ország nagyszabású infrastrukturális tervet indít a gazdaság támogatására, 

és célja a fejlesztési projektek 100%-ának fedezése. Modi elmondta, hogy a kormányzati 

projektek az utóbbi időszakban gyorsan bővültek, de most szükség van egy újabb nagyobb 

lépésre. India célja, hogy 100 billió rúpiát (1,35 billió dollárt) fektessen az infrastruktúrába a 

gazdasági növekedés fellendítése és a munkahelyteremtés érdekében. Ázsia harmadik 

legnagyobb gazdaságának utakat és kikötőket kell építenie, ha versenyre akar kelni a Kínából 

kiköltözni szándékozó beruházásokért. „Az invesztálások egy tágabb infrastruktúra részét 

képezhetik, de ezúttal a logisztikára összpontosítanak, ami eddig az indiai infrastruktúra 

legnagyobb gyengesége volt” - mondta Abheek Barua, a HDFC Bank Ltd. vezető közgazdásza. 

A miniszterelnök megpróbálja javítani a hazai ellátási láncot, és Indiát hozzákapcsolni a 

nemzetközi ellátási lánchoz, ami elősegíti az ország exportban való részesedésének fokozását. 

A múlt héten Indiában a 400 milliárd dolláros exportcél elérését szorgalmazták ebben a 

pénzügyi évben, miután a tavalyi szám 7,2%-kal, 290,6 milliárd dollárra csökkent. A kormány 

emellett szorgalmazza a dolgozók jogainak bővítését, valamint a mezőgazdaság reformjára és 

az adótörvények módosítására törekszik. Az ország továbbá az energetikai önellátást tűzte ki 

célul, melynek ütemterve szerint India rövidesen a zöld hidrogén globális csomópontjává válik, 

továbbá célja, hogy vasútja 2030-ra nulla nettó szén-dioxid-kibocsátó legyen. 

Forrás:  ة  للبنية التحتية والنمو  خطط هندية كبير

Törökország minden erőfeszítést megtesz Afganisztán stabilitása érdekében 

Hürriyet Daily News, 2021. augusztus 16. 

Recep Tayyip Erdoğan és Arif Alvi, a török és pakisztáni elnök megbeszélést folytatott a 

napokban, melynek során elhangzott, hogy Törökország minden erőfeszítést megtesz 

Afganisztán és a térség stabilitásának biztosítása érdekében. Recep Tayyip Erdoğan török 

elnök megígérte, hogy fokozza az együttműködést Pakisztánnal és létfontosságúnak nevezte 

utóbbi szerepét Dél-Ázsia stabilizálásában és a béke megteremtésében. Erdoğan szerint a 

régió fokozódó instabilitásából fakadó új és jelentős menekültáradatot csak így lehet 

megelőzni. "Törökország lakóiként mi is szembenézünk egy afgán menekültáradattal Iránon 

keresztül” - jelentette ki Erdoğan. A tálib felkelők augusztus 15-én a város minden oldalából 

beléptek az afgán fővárosba, Kabulba, miután a NATO és az Egyesült Államok csapatai 

kivonása után az elmúlt időszakban szinte minden tartományt elsöpörtek. Törökország 

mintegy 500 katonával védi a kabuli repülőteret, és tárgyal az Egyesült Államokkal a misszió 

folytatásáról az új időszakban. Időközben Törökország kabuli nagykövetsége arra kérte a török 

állampolgárokat, hogy tájékoztassák a nagykövetséget, ha el akarják hagyni Afganisztánt. 

Forrás: Turkey to exert every effort for Afghanistan’s stability: Erdoğan 

  

https://aawsat.com/home/article/3133491/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-exert-every-effort-for-afghanistans-stability-erdogan-167098
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A jelenlegi nyugalom Líbiában vonzza a jövedelmező külföldi befektetéseket 

Asharq Al Awsat News, 2021. augusztus 16. 

Egy évtizeddel azután, hogy Líbia káoszba süllyedt, számos ország fontolgatja a potenciális 

több milliárd dolláros infrastrukturális projektekbe való befektetést az olajban gazdag 

országban, ha a stabilitás minden kétséget kizáróan biztosítottá válik. Kamal Mansouri 

közgazdász arra számít, hogy Líbia újjáépítési törekvése az egyik legnagyobb lesz a Közel-

Keleten és Észak-Afrikában. Becslése szerint több mint 100 milliárd dollár szükséges Líbia 

újjáépítéséhez. Törökország, Olaszország és Egyiptom várhatóan oroszlánrészt kapnak az 

ehhez kapcsolódó ügyletekből. Samuel Ramani, az Oxfordi Egyetem szakértője elmondta, 

hogy a líbiai újjáépítés körüli verseny Szíriához képest kiélezettebb lesz. 

Forrás: Renewed Calm in Libya Attracts Lucrative Foreign Investments 

Mohammed bin Zayed és Kirgizisztán elnöke telefonbeszélgetést folytattak 

 .Al Khaleej, 2021. augusztus 17 ,الخليج

Abu-Dzabi koronahercege és a fegyveres erők legfőbb parancsnokhelyettese, Mohammed bin 

Zayed Al Nahyan sejk és Sader Jabarov, Kirgizisztán köztársasági elnöke tegnap 

telefonbeszélgetésük során megvitatták a két ország közötti baráti kapcsolatokat és az 

együttműködés különböző aspektusainak fejlesztési lehetőségeit a kölcsönös érdekeket is 

figyelembe véve. A beszélgetés során kitértek a COVID-19 világjárvány terjedésének 

fejleményeire és a humanitárius, egészségügyi és gazdasági hatásaira is. A koronaherceg és 

Kirgizisztán elnöke továbbá eszmecserét folytatott számos közös érdekű regionális és 

nemzetközi kérdésben. 

Forrás: ستان يبحثان عالقات الصداقة  محمد بن  زايد ورئيس قرغير 

A kuvaiti kormány legalább 10%-os kiadáscsökkentést rendel el 

 .Al Arabiya, 2021. augusztus 17 ,العربية

A kuvaiti kabinet elrendelte minden kormányhivatal számára, hogy azok csökkentsék a 

kiadásokat a 2021–2022-es pénzügyi év költségvetéséből legalább 10%-kal, - derül ki a tanács 

hétfői közleményéből. A kabinet azt követően hozta meg a döntést, miután áttanulmányozta 

a Gazdasági Bizottság ajánlásait, amelyek az általános tartalék likviditásának hiányáráról 

szóltak, és radikális megoldást sürgettek az államháztartás hiányának kezelésére. 

Mindemellett Kuvaitban felülvizsgálják az állami ingatlanok bérleti díjainak, földterületeinek 

és épületeinek árlistáit is. Továbbá úgy határoztak, hogy megbízzák a Munkaerő Hatóságot, 

hogy tanulmányozzák át annak lehetőségét, hogy leállítsák a nemzeti munkaerő-támogatás 

folyósítását azon magánszektorban dolgozó embereknek, akiknek összbére eléri a 3000 dinárt 

(9993 dollár) vagy meghaladja azt. Kuvait emellett eltökélt a nem olajbevételek növelése 

mellett. 

Forrás: 10 حكومة الكويت  تأمر  بخفض اإلنفاق بما ال يقل عن% 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3134651/renewed-calm-libya-attracts-lucrative-foreign-investments
https://www.alkhaleej.ae/2021-08-17/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%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.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/08/17/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-10-
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Erdoğan: Törökország globális pozíciót tölt be a védelmi iparban 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. augusztus 18. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kedden elmondta, hogy Törökország globális pozíciót tölt 

be a védelmi ipar tekintetében, és forradalmasította ezt a területet az elmúlt két évtizedben. 

Ez hangzott el az Isztambuli Nemzetközi Védelmi Ipari Vásár "IDEF" nyitóbeszédében, amely 

augusztus 17. és augusztus 20. között rendeznek meg. Erdoğan kijelentette, hogy Törökország 

örömmel osztja meg barátaival mindazon tudását, amelyre a védelmi ipar területén tett szert. 

Meggyőződését fejezte ki afelől, hogy a béke, a stabilitás és a bizalom légkörének biztosítása 

a régióban főként attól függ, hogy a védelmi iparban milyen mértékben képesek kialakítani a 

megfelelő egyensúlyt. Az idei kiállításon 1236 cég vett részt, míg az előző évben ez a szám még 

csak 1061 volt. Az említett iparág projektjeinek száma Törökországban meghaladja a 750-et, 

míg 2002-ben még csak 62 projekt volt. Törökország exportja ezen a területen meghaladta a 

3 milliárd dollárt és sikerült 80-ról 20 százalékra csökkenteni külső függőségét a védelmi 

iparban. 

Forrás: الصناعات الدفاعية   
 أردوغان :تركيا تحتل مكانة عالمية ف 

Szaúd-Arábia csökkentette az amerikai kötvényekbe történő befektetéseit 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. augusztus 18. 

A Királyság az idei év első hat hónapjának végére 8,6 milliárd dollárral csökkentette az amerikai 

kötvényekbe való befektetéseit az előző év utolsó feléhez képest, ami 6,3 százalékos 

visszaesést jelent. Az amerikai kincstár közelmúltbeli közzététele szerint Szaúd-Arábia 

kötvényállománya júniusig közel 127,8 milliárd dollárt tett ki, szemben a 2020 végi 136,4 

milliárd dollárral. A Királyság jelenleg a 15. helyen áll a legnagyobb amerikai 

kötvénytulajdonosok listáján, míg Japán áll a lista élén 1,2 billió dolláros befektetéssel, ezt 

követi Kína 1,06 billióval, majd az Egyesült Királyság 452,9 milliárd dollárral. 

Forrás:  السعودية تقلص حيازة السندات األمير كية 

  

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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2338070
https://aawsat.com/home/article/3138016/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EDB hatékony gazdasági stratégiát dolgoz ki Tádzsikisztán számára 

Sputnik, 2021. augusztus 17. 

Az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EBD) gazdasági stratégiát készít a tádzsik gazdaság 

fellendítésére, nyilatkozta Nyikolaj Nyikulin, az EDB köztársasági igazgatója. Elmondása szerint 

a Tádzsikisztánra vonatkozó stratégia megvitatására a Pénzügyminisztérium a részvételével 

kerül sor. Az EBD legutóbbi ülésén a bank tanácsadói jóváhagyták az EDB 2022–2026 közötti 

stratégiáját. Ebben az időszakban a fejlesztési bank olyan projekteket kíván megvalósítani, 

mint az Európa - Nyugat -Kína közlekedési és digitális folyosó, az EAEU+ egységes 

áruforgalmazási hálózata, valamint Közép -Ázsia víz- és energiakomplexuma. A bank 

befektetéseinek volumene az ötéves időszak alatt 10,9 milliárd dollárt tesz ki. Az EDB a 

kisebbségi részvényesek országaiban is kiterjeszti projekttevékenységeit. A beruházások 

Tádzsikisztánban, Kirgizisztánban és Örményországban 500 millió dollárra emelkednek. A bank 

munkájának kiemelt területe a digitális kompetenciák és infrastruktúra fejlesztése lesz az 

EAEU + egységes digitális tér keretein belül. 2027 -re az EDB vezető szerepet kíván betölteni a 

régió új projektjeinek kezdeményezésében, strukturálásában és finanszírozásában. 

Forrás: ЕАБР разработает эффективную экономическую стратегию для Таджикистана 

Abu-Dzabi hercege befektetési projektek céljából üzletembereket küld 

Biskekbe 

2021. augusztus 17. 

Szadir Zsaparov Kirgizisztán vezetője telefon folytatott tárgyalást Abu -Dzabi 

koronahercegével, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, akivel megvitatták a két ország 

közötti jövőbeni együttműködés fő pontjait. Zayed Al Nahyan koronaherceg elmondta, hogy 

hamarosan vállalkozói küldöttséget küld Kirgizisztánba, hogy tanulmányozzák a lehetséges 

beruházási projekteket. Kirgizisztán és Abu-Dzabi közötti gazdasági kapcsolatok az elmúlt 

éveben kezdtek újra felélénkülni.  

Forrás: Принц Абу-Даби отправит в Бишкек бизнесменов для изучения инвестпроектов 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210817/tajikistan-edb-strategiya-1041679372.html
https://centralasia.news/10867-princ-abu-dabi-otpravit-v-bishkek-biznesmenov-dlja-izuchenija-investproektov.html
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Mishustin részt vesz az EAEU Kormányközi Tanács Kirgizisztán ülésén 

Ritmeurasia, 2021. augusztus 17. 

Mihail Mishustin orosz miniszterelnök augusztus 19–20-án a kirgizisztáni Cholpon-Ata-ban 

részt vesz az Eurázsiai Kormányközi Tanács rendes ülésén, ahol Örményország, 

Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Oroszország kormányfői megvitatják az Eurázsiai 

Gazdasági Unió (EAEU) integrációjának sürgős feladatait. A találkozó fő kérdései a belső piac 

működése, a gáz-, kőolaj és kőolajtermékek közös piacainak kialakítása, szállítási kérdések, az 

uniós tagállamok kölcsönös és külkereskedelmi biztosítási támogatási intézményének 

létrehozásának kilátásai. Ezenkívül figyelmet fordítanak a globális klímaprogramra is. A 

kormányközi tanács ülésén Kuba és Üzbegisztán képviselői is részt vesznek, akik megfigyelői 

státusszal rendelkeznek az EAEU -ban. 

Forrás: Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии 

Dél -Korea és Kazahsztán vezetői megállapodtak a két ország közötti további 

együttműködés bővítésében 

Regnum, 2021. augusztus 17. 

Szöulban Dél-Korea és Kazahsztán találkozót tartott Moon Jae In dél-koreai elnök és Kaszim 

Zsomart Tokajev kazah elnök részvételével. A találkozó során Moon Jae In emlékeztetett arra, 

hogy Kazahsztán Dél -Korea fő partnere az "új északi politika" végrehajtásában, és reményét 

fejezte ki, hogy a két ország további erőfeszítéseket tesz a Koreai -félsziget és Eurázsia közös 

jólétének elérése érdekében. Ezen kívül Dél -Korea elnöke a Kazahsztán kormányához fordult 

azzal a kéréssel, hogy támogassa a Koreai -félsziget békefolyamatát. A két ország vezetője 

abban is egyetértett, hogy a kölcsönös kulturális cserék évének (2022) keretében a népek 

közötti "barátság és kölcsönös megértés" elmélyítésén fognak dolgozni.  

Forrás: Главы Южной Кореи и Казахстана договорились о расширении сотрудничества 

Kazahsztán szerint helyreállt az orosz-kazah kereskedelem dinamikája 

Ritmeurasia, 2021. augusztus 18. 

Oroszország és Kazahsztán kapcsolatai fejlődnek, a kereskedelmi mutatók pedig helyreálltak, 

jelentette ki Askar Mamin kazah miniszterelnök, amikor találkozott orosz kollégájával, Mihail 

Mishustinnal, aki munkalátogatásra érkezett Nur-Szultanba. A 2020-as év végén a kazah 

kereskedelmi adatok szerint az Orosz Föderáció és Kazahsztán közötti kereskedelem 9%-kal 

csökkent, viszont idén a január-június közötti időszakban a két ország közötti kereskedelem 

már 27%-os növekedést mutatott. A 2019-es világjárvány előtti időszakhoz képest pedig ez a 

szám (január-júniusban) 19%-kal nőtt mondta a kazah kormányfő. Mamin hangsúlyozta, hogy 

a jelenlegi dinamika fenntartása esetén a két ország közötti kereskedelem volumene idén 

elérheti a 23 milliárd dollárt. 

Forrás: В Казахстане заявили, что динамика российско-казахстанской торговли 

восстанавливается 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-08-17--mishustin-primet-uchastie-v-zasedanii-mezhpravsoveta-eaes-v-kirgizii-56014
https://regnum.ru/news/polit/3346298.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-08-18--v-kazahstane-zajavili-chto-dinamika-rossijsko-kazahstanskoj-torgovli-vosstanavlivaetsja-56033
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-08-18--v-kazahstane-zajavili-chto-dinamika-rossijsko-kazahstanskoj-torgovli-vosstanavlivaetsja-56033
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Oroszország 10 év alatt mintegy 12,6 milliárd dollárt fektetett Kazahsztánba 

Tass, 2021. augusztus 18. 

Oroszország az elmúlt évtizedben mintegy 12,6 milliárd dollárt fektetett be a kazah 

gazdaságba. Kazahsztánban jelenleg 7791 orosz tökével rendelkező vállalkozás van és további 

3325 közös kazah-orosz vegyes vállalkozás is működik. A kazah gazdaságába befektetett 

pénzeszközök mennyiségét tekintve az orosz vállalatok az öt legfontosabb befektető közé 

tartozik. Kazah adatok szerint az orosz vállalatok befektetési portfóliója szinte minden 

iparágban képviselteti magát. A megvalósítás és fejlesztés szakaszában 30 közös projekt van 

az ipari együttműködés, a kereskedelem, az építőipar, a gyógyszeripar, a petrolkémia és a 

könnyűipar területén. Ezen befektetések együttes összege eléri az 5,3 milliárd dollárt.  

Forrás: Россия за 10 лет инвестировала в Казахстан около $12,6 млрд 

A Heilongjiang folyón befejezték a sínek lefektetését a Kína és Oroszország 

közötti vasúti hídon 

Russian News, 2021. augusztus 18. 

Befejeződtek a sínek lefektetésének munkálatai a kínai Heilongjiang tartományt és az orosz 

Nyizsneleninszkoje falut összekötő a vasúti hídon. A Heilongjiang híd építése 2014 

februárjában kezdődött. Az új vasúhálózat most lefektetett részének hossza 2215 méter, 

ebből 1886 méter Kínában fektettek le. A tervezési teljesítmény évente eléri a 21 millió tonnát. 

Kínai és orosz mérnökök és technikusok mélyreható és részletes tanulmányt készítettek a két 

ország hidjaira és vasútjára vonatkozó tervezési szabványokról, hogy a létesítmény 

megfeleljen a különböző nyomtávú szabványok követelményeinek Kínában és 

Oroszországban. A Heilongjiang híd építésének befejezésével a Tongjiang-Nizhneleninszkoje 

közötti vasúti kereskedelmi útvonal várhatóan teljesen új közlekedési csatornává válik 

Eurázsiában, amely összeköti Kínát, Oroszországot és Európát. Felépítése nagy jelentőséggel 

bír a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésben. 

Forrás: Завершена укладка рельсов на железнодорожном мосту между Китаем и 

Россией через реку Хэйлунцзян 

  

https://tass.ru/ekonomika/12163071
http://russian.news.cn/2021-08/18/c_1310133022.htm
http://russian.news.cn/2021-08/18/c_1310133022.htm
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Türkmenisztán növelte a cukrászati termékek exportját a FÁK-országokba és 

Oroszországba és Irakba 

Centralasia News, 2021. augusztus 18.  

Az Altyn Yunus magáncég, amely egész Türkmenisztánban az édességtermékek gyártásának 

egyik vezetője, korábban létrehozta termékeinek exportját a FÁK -országokba, Irakba és az 

Oroszországba. A vállalat azonban úgy döntött, hogy nem elégedett a már elért 

eredményekkel, és bővíti kínálatát, valamint színre lép az európai piacokon is. A cég fő 

termékei a különféle jellegzetes közép-ázsiai cukrászati termékek mellett az ázsiai ihletésű 

sütik, goffrik. A vállalat jövőbeli terveivel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy az importpótlás 

kérdéseinek megoldása és az ellátás mennyiségének további növelése érdekében a vállalkozás 

szakemberei jelenleg aktívan dolgoznak egy új csokoládé vonal gyártásán is, valamint a 

termékek értékesítéseinek lehetőségeivel kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek európai 

kereskedőkkel. 

Forrás: Туркменистан увеличил экспорт кондитерских товаров в страны СНГ, Россию и 

Ирак 

Türkmenisztán mezőgazdasági eszközöket vásárolt a minszki traktorgyárból 

Centralasia News, 2021. augusztus 18. 

Türkmenisztán a közelmúltban aktív együttműködést folytatott fehérorosz gazdasági 

partnereivel. Ezen együttműködések fő területei a traktor- és autóiparra koncentrálódtak. 

Ennek köszönhetően az idei év első hat hónapjában először szállították a türk piacra a minszki 

traktorgyár (MTZ) gyártott mezőgazdasági képeket és eszközöket. Az MTZ vállalat 

Türkmenisztán mellett Indiába, Jemenbe, Mongóliába, a Kongói Demokratikus Köztársaságba, 

Maliba és Madagaszkárra is exportál mezőgazdasági gépeket és alkatrészeket. Az MTZ gyár 

exportvolumene 43%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A FÁK-országokban a 

mezőgazdasági berendezések exportja 79,1%-kal nőtt. A türk mezőgazdaság igényeit a 

fehérorosz vállalat így ki tudta elégíteni, amely Türkmenisztán számára égető kérdés volt.  

Forrás: Туркменистан закупил спецтехнику у Минского тракторного завода 

https://centralasia.news/10894-turkmenistan-narastil-jeksport-konditerskih-tovarov-v-strany-sng-rossiju-i-irak.html
https://centralasia.news/10894-turkmenistan-narastil-jeksport-konditerskih-tovarov-v-strany-sng-rossiju-i-irak.html
https://centralasia.news/10893-turkmenistan-zakupil-spectehniku-u-minskogo-traktornogo-zavoda.html

