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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A hét fontos magyar vonatkozású híre, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
június 29-én Mongóliába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott B. Battsetseg mongol 
külügyminiszterrel, és megállapodtak abban, hogy fokozzák a kereskedelmi, gazdasági és 
befektetési együttműködést, valamint támogatják a magánszektor közötti együttműködést is. 
 
Kelet-Ázsia vonatkozásában Kínát illetően több pozitív hír is napvilágot látott. Kiderült, hogy a 
londoni székhelyű globális felsőoktatási kutatóintézet a Quacquarelli Symonds (QS) által 
kiadott 2021-es egyetemi tantárgyi ranglistán, 122 kínai egyetem 1134 tantárgya szerepel. A 
kínai gazdaság tovább fejlődött az elmúlt időszakban, hiszen 2021 első felében Kína GDP-je 
53,2167 billió yuan volt, ami 12,7%-os növekedést jelent az előző évi azonos időszakához 
képest. Az év első hat hónapjában az ország villamosenergia-fogyasztása is 16,2 százalékkal 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Shanghajban pedig nemrég mutatták be az új Bund 
Globális Gazdasági Szervezet klaszterét a Pudong New Area-ban, annak a tervnek részeként, 
hogy több nemzetközi gazdasági szervezetet vonzzon és a magas színvonalú növekedés 
színhelye legyen. 
Japánban az olimpiával párhuzamosan szerdán 3177 új koronavírusos megbetegedést 
jelentettek Tokió városában, ami minden idők legmagasabb értéke a fővárosban, nem sokkal 
az olimpia kezdete után. Nem véletlen, hogy Kína a 2022-es pekingi olimpia 
szervezőbizottságának tagjait is kiküldte Tokióba, hogy gyűjtsenek tapasztalatokat az esemény 
megrendezésével kapcsolatban. 
 
Dél-Ázsiát illetően a hírek nagy része Afganisztánról szólt. Az ország 33,5 millió dollár értékű 
bevételtől esett el a múlt hónapban, miután hét vámkikötő a tálibok kezébe került. Eközben 
Imran Khan pakisztáni miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy Afganisztán az elhibázott és 
kudarcba fulladt amerikai katonai beavatkozás miatt került a jelenlegi nehéz helyzetbe. Az 
amerikai haderő kivonását követően viszont Kína is befolyása megerősítésére törekszik, ennek 
jegyében Wang Yi külügyminiszter szerdán találkozott magas rangú tálib tisztségviselőkkel, 
ahol a békés megoldás lehetőségéről tárgyaltak. 
Részben az afganisztáni kudarcot és Kína térségbeli megerősödött pozícióját ellensúlyozandó 
India és az Egyesült Államok vezető diplomatái szerdán ígéretet tettek többoldalú biztonsági 
partnerségük kiterjesztésére, miközben egy 25 millió dolláros alapot is bejelentettek India 
Covid-19 védőoltási programjának támogatására. 
Arról is olvashattunk, hogy S. M. Rezaul Karim, Banglades halászati és állattenyésztési 
minisztere bejelentette, hogy Banglades a világ 10 legnagyobb termelői között van 13 
mezőgazdasági ágazatban. Ezek közül az ország világelső a hilsa hering termelésében, 
harmadik a rizstermelésben, szintén harmadik a nyíltvízi haltermelésben. 
 
2021. július 28-án Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett az ASEAN-Kína párbeszédi 
kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó ünnepségén, ahol 
beszédében kihangsúlyozta, hogy a három évtized alatt a Kína és az ASEAN közötti kapcsolatok 
nagyon hosszú utat tettek meg: vezető szerepet vállaltak a stratégiai partnerség 
kialakításában és a szabadkereskedelmi övezet kiépítésében és minden területen 
elmélyítették az együttműködést. 
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Az események azt bizonyítják, hogy a Kína-Indonézia kapcsolatok esetében az indonéz 
tartományokkal való szorosabb partnerség kialakítása a kínai diplomácia kulcsfontosságú célja, 
és döntő fontosságú az Övezet és út kezdeményezés végrehajtása szempontjából.  
A Közel-Kelet vonatkozásában értesülhettünk arról, hogy a Marokkó és Izrael közötti 
normalizáció új mérföldköveként két új légi útvonalat nyitottak a Ben-Gurion Nemzetközi 
Repülőtér és Marrákes között, amelyeket az Israir és az El Al fog üzemeltetni.  
Kuvaitban A "Kuvait Kikötői Hatóság" főigazgatója, Yousef Al-Abdullah Al-Sabah sejk 
bejelentette, hogy a tervek szerint logisztikai városokat hoznak majd létre azokon a földeken, 
amelyeket bírósági határozatokkal a közelmúltban visszaszolgáltattak a Hatóság számára. A 
Kuvaiti Központi Bank pedig úgy vélte, hogy az országnak sürgősen hatékony pénzügyi és 
strukturális reformokat kell bevezetnie a növekedés fenntartása és a stabilitás elérése 
érdekében, mivel a monetáris eszközök nem elegendők a gazdaság strukturális kihívásainak 
kezeléséhez.  
Törökországban a hosszú „Eid-al Adha”-ünnep megadta a lendületet a gyengélkedő török 
turizmusnak, mivel emberek milliói tódultak az üdülővárosokba. A Koronavírus járvány 
azonban továbbra is súlyos probléma: az egészségügyi miniszter ezért felszólította az 
állampolgárokat, hogy oltassák be magukat a COVID-19 elleni vakcinákkal a járvány kordában 
tartása érdekében, mivel mintegy 23 millió ember még nem vette fel az oltás első adagját. 
A hírek szerint az Egyesült Arab Emirátusokban a Ras Al-Khaimah Nemzeti Bank 306 millió 
dirham nettó nyereséget ért el 2021 első félévében. Az idei második negyedév nettó 
nyeresége 192,1 millió dirham volt, ami 25,4%-os növekedést jelent 2020 második 
negyedévéhez képest.  
Szaúd-Arábiában a kommunikációs és információtechnológiai miniszter, Abdullah Al-Swaha 
eközben, szerdán a Világgazdasági Fórummal (WEF) közösen felavatta a Negyedik Ipari 
Forradalom Központot, amely a negyedik ipari forradalom előtt álló kihívások megvitatására 
teremt platformot, beleértve az ökoszisztéma helyreállítását és a finanszírozás jövőjét. 
 
Miután Oroszország és Azerbajdzsán közötti a kereskedelem az idei év első öt hónapjában 
csaknem 4%-kal, 1,1 milliárd dollárra nőtt, Dmitrij Volvach, az Orosz Föderáció gazdasági 
fejlesztési miniszterhelyettese bejelentette, hogy a két ország tovább fogja növelni a 
kereskedelem volumenét.  
Oroszország és Azerbajdzsán a héten megegyezett a földgáz szezonális cseréjének kérdésében 
is, melynek lényege, hogy a szerződés értelmében a nyári szezonban Azerbajdzsánból 
Oroszország irányába történik majd a földgáz szállítása, télen az ellenkező irányba. 
Tádzsikisztánban 2021 első hat hónapjában az ipari termelés 21,5%-kal nőtt, mondta Sherali 
Kabir, a Tádzsikisztán ipari és új technológiák minisztere, ami a FÁK országok között a 
legnagyobb növekedést jelenti.  
Arról is értesülhettünk, hogy Üzbegisztán elnöke rendeletet írt alá a Stratégiai Fejlesztési 
Ügynökség létrehozásáról, mely szerint létrehoznak egy kutatási ügynökséget, amely 
független kutató és tanácsadó feladatokat fog ellátni, az ország gazdasági potenciáljának a 
kiaknázására.  
A legfrissebb adatok szerint Kazahsztán valóban jelentős tranzitországgá vált az utóbbi időben, 
a tranzitforgalom értékei ma 3,6 szeresen haladják meg a 2016-os mutatókat. Ráadásul még 
a 2020-as válságévben is 32%-os volt a növekedés 2019 -hez képest.  
Figyelemreméltó, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) közzétette a World Economic Outlook 
jelentést, amelyben előrejelzést adott a világgazdasági növekedésével kapcsolatban. A 
jelentésben foglaltak szerint a világgazdaság növekedés várhatóan 6% körül lesz 2021-ben. 



 
 

 
 

5 

Kelet Ázsia 

Kína egyetemei az élvonalban 

qs.com 

122 kínai egyetem 1134 tantárgya szerepel a londoni székhelyű globális felsőoktatási 

kutatóintézet, a Quacquarelli Symonds (QS) által kiadott 2021-es egyetemi tantárgyi 

ranglistán, beleértve Hongkongot, Makaót és a Tajvant is. A rangsorban összesen 88 kínai 

szárazföldi egyetem 731 tantárgya található, közülük 126 esetében a világ 50 legjobbja között 

vannak, ami az eddigi legjobb eredmény. A QS adatai szerint az emberiség legsürgetőbb 

problémáinak megoldását szolgáló kutatások terén a kínai egyetemek kiemelkedően 

teljesítettek. Az új koronavírussal kapcsolatos globális kutatás 11%-át kínai egyetemeken 

végzik, a Föld jövőjével összefüggő területeket érintő globális környezettudományi kutatás 

15%-át ugyancsak a kínai egyetemek végzik. 

Forrás: QS World University Rankings by Subject 2021 

Kína energiafogyasztása gyors növekedést mutat az első félévben 

Xinhua, 2021. július 28. 

Az év első hat hónapjában az ország villamosenergia-fogyasztása 16,2 százalékkal nőtt az egy 

évvel korábbihoz képest - mondta Li Fulong, a Kínai Nemzeti Energiaügyi Hivatal tisztviselője. 

Az első féléves fogyasztás 15,8 százalékkal nőtt 2019 azonos időszakához képest, így a két év 

éves növekedési üteme átlagosan 7,6 százalék volt. Az ipari áramfelhasználás 16,5 százalékkal 

nőtt éves szinten. Közel 70 százalékkal járult hozzá az ország teljes villamosenergia-

fogyasztásának növekedéséhez az időszakban. A szén fogyasztása 10,7 százalékkal nőtt éves 

szinten, míg a földgáz iránti piaci kereslet 21,2 százalékkal nőtt - mondta Li. A növekvő 

áramigénnyel szemben Kína fokozta erőfeszítéseit a megfelelő áramellátás biztosítása 

érdekében. 

Forrás: China's energy consumption sees rapid H1 growth: official 

Bemutatták az új Shanghai Pudong klaszter 

Xinhua, 2021. július 28. 

Az új Bund Globális Gazdasági Szervezet klaszterét nemrégen mutatták be Sanghajban, a 

Pudong New Area-ban, annak részeként, hogy több nemzetközi gazdasági szervezetet vonzzon 

és a magas színvonalú növekedés színhelye legyen. Kína július 15-én iránymutatást adott ki a 

magas szintű reform és a Pudong megnyitásának támogatására. Az iránymutatás szerint a 

Pudong a szocialista modernizáció úttörőterületévé válik. Az iránymutatás rámutatott arra is, 

hogy Pudongnak szerepet kell játszania abban, hogy több nemzetközi gazdasági szervezetet 

és multinacionális vállalat regionális központját vonzza Shanghai kísérleti szabadkereskedelmi 

övezetébe. 

Forrás: New Shanghai Pudong cluster unveiled to draw international economic entities 

  

https://www.qs.com/portfolio-items/qs-world-university-rankings-by-subject-2021/
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/28/c_1310092502.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/28/c_1310092824.htm
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Az okostelefon gyártók értékesítési csúcsa 

China Daily, 2021. július 29. 

A kínai okostelefongyártók gőzerővel készülnek az új termékek bemutatására, mivel közeleg 

az értékesítési csúcsszezon, amely a július-augusztusi nyári vakációban kezdődik és minden év 

harmadik negyedévéig tart. Xiang Ligang, az Information Consumption Alliance főigazgatója 

szerint a nyári vakáció az okostelefonok értékesítésének fő ideje, mivel sok diák ebben az 

időszakban szeretné lecserélni újabbra meglévő készülékét. Az okostelefongyártók tehát 

nagyon készülnek erre az időszakra, például a Huawei a tervek szerint a héten csütörtök este 

mutatja be csúcsminőségű okostelefonját, a P50 -et. Nagy a verseny a piacon, a második 

negyedévben a Vivo az első helyen szerepelt a kínai okostelefon-piacon 18,6 millió eladott 

készülékkel, ami 23,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az Oppo, a Xiaomi és az Apple 

a második, a harmadik és a negyedik, a Honor pedig független márkaként került először a 

belföldi piac legjobb öt helyezettje közé. A piaci verseny azután erősödött meg, miután a 

Huawei okostelefont megbénították az amerikai kormányzati korlátozások. 

Forrás: Smartphone makers target sales peak 

Peking árgus szemekkel nézi Tokiót a 2022-es téli olimpia közeledtével 

Xinhua, 2021. július 28. 

A kínai küldöttség tokiói feladata talán nem csak a riválisok legyőzése, hanem Japán olimpia 

lebonyolításának megfigyelése is és információk beszerzése arról, hogy hogyan lehet 

beengedni a külföldieket és rendezni egy sportversenyt a Covid-19 járvány közepette. Minden 

tapasztalat vagy lecke biztosan hasznos lehet majd, mivel Pekingnek kevesebb, mint 200 napja 

van vissza a téli játékokig. Azon kívül, hogy Kína több száz sportolót küldött az olimpiára, a 

2022-es pekingi olimpia szervezőbizottságának tagjait is kiküldte Tokióba. Feladatuk, hogy 

megfigyeljék a gyakorlatokat, hogy fel tudják készíteni a kínai kormányt a határok 

megnyitására és a kockázatok kezelésére. 

Forrás: Beijing eyes Tokyo as 2022 Games draw near 

Tokióban újabb rekordot döntött a COVID-19 

Mari Yamaguci, The Diplomat, 2021. július 29. 

Tokió szerdán 3177 új koronavírusos megbetegedést jelentett, ami minden idők legmagasabb 

értéke a városban, mindezt az olimpia kezdete után. Tokióban július 12-e óta a negyedik 

rendkívüli állapot van érvényben, azonban ennek ellenére is megrendezésre került az olimpia, 

hiába ellenezte a lakosság túlnyomó része. Szakértők szerint Tokióban a vírus újabb 

fellendülését a fertőzőbb Delta variáns okozza, de nincs bizonyíték arra, hogy a járvány az 

olimpián résztvevőktől a lakosságra terjedne. A szakértők aggodalmukat fejezték ki amiatt, 

hogy a rendkívüli állapot ellenére is tovább nő az esetek száma. 

Forrás: Tokyo Sets Another COVID Record Days After Olympics Begin 

 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/29/WS6101fdbba310efa1bd665205.html
https://asiatimes.com/2021/07/beijing-eyes-tokyo-as-2022-games-draw-near/
https://thediplomat.com/2021/07/tokyo-sets-another-covid-record-days-after-olympics-begin/
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Kína magyarországi nagykövetsége szóvivője: Kína gazdasága az év első 

felében tovább javult 

chinaembassy.hu, 2021. június 27. 

A globális járvány folyamatos megismétlődésével összefüggésben Kína gazdasága 

folyamatosan helyreállt, a termelési kereslet fellendült, a foglalkoztatás és az árak általánosan 

stabilizálódtak, az új hajtóerők gyorsan növekedtek, a gazdasági minőség és hatékonyság 

folyamatosan javult, a piaci entitások pozitív eredményekre számítottak, a fő makrogazdasági 

mutatók ésszerű tartományban vannak, és a gazdasági fejlődés stabil megerősödést és 

növekedést mutat. 2021 első felében Kína GDP-je 53,2167 billió yuan volt, ami 12,7%-os 

növekedést jelent az előző évi azonos időszakhoz képest. A kétéves átlagos növekedési ütem 

5,3%, amely 0,3%-kal volt gyorsabb az első negyedévinél. A gazdaság legfontosabb jellemzői a 

következők: 

• a foglalkoztatási helyzet általában stabil, és a fogyasztói árak mérsékelten emelkedtek. 

Januártól júniusig a fogyasztói árak 0,5%-kal növekedtek, júniusban pedig 1,1%-kal 

emelkedtek, ebből az élelmiszerek ára 1,7%-kal, a nem élelmiszereké 1,7%-kal 

emelkedett. 

• a fizikai teljesítménymutatóigyorsan növekedtek, és a piaci lendületfolyamatosan 

javult. Januártól júniusig Kína nemzeti villamosenergia-termelése 16,2%-kal nőtt éves 

szinten és 15,3%-kal a 2019év azonos szakaszához képest; a vasutak 1,845 milliárd 

tonna árut szállítottak, ami 8,9%-os növekedést jelent éves szinten. Az üzleti környezet 

jobbá vált, az adócsökkentések és a díjcsökkentések hatékonyak voltak, a vállalati 

profit és várakozások tovább javultak, az átfogó finanszírozási költségek pedig 

folyamatosan csökkentek.  

• a külkereskedelem és a külföldi befektetések jelentősen megnőttek, és az új 

hajtóerőfolyamatosan növekszik. Januártól júniusig Kína teljes importja és exportja 

2,79 milliárd dollárt tett ki, ami 37,4%-os növekedést jelent az előző év azonos 

szakaszához képest. Januártól májusig a csúcstechnológiai iparágak beruházásainak 

kétéves átlagos növekedése 13,2% volt, ami szintén lényegesen magasabb volt, mint a 

teljes beruházás növekedése. 

Az év második felében a kínai kormány továbbra is reformálja és optimalizálja a 

makrogazdasági szabályozást és ellenőrzést, fenntartja a politikai stabilitást, folyamatosságot 

és fenntarthatóságot; elősegíti a piaci szereplők fejlődését, és egy piacorientált, törvényeket 

tiszteletben tartónemzetközi üzleti környezet kialakítását; adót és illetéket csökkent, 

különösen a mikrovállalkozások és az egyéni ipari és kereskedelmi háztartások adóterheit; 

kultiválja és megerősíti az új hajtóerőket, és előmozdítja a Big data, a felhő alapú 

számítástechnika és a Dolgok Internete széleskörű alkalmazását; megvédi és javítja az 

emberek alapvető megélhetését, összpontosítva a kötelező oktatásra, az alapvető orvosi 

ellátásra, az alapvető lakhatásra, stb., hogy előmozdítsa a gazdaság fenntartható és 

egészséges fejlődését, hatékonyan elősegítse a globalizációt és a szabadkereskedelmet, és 

hozzájáruljon a globális gazdasági helyreálláshoz. 

Forrás: Kína magyarországi nagykövetsége szóvivője: Kína gazdasága az év első felében tovább 

javult 

http://www.chinaembassy.hu/hu/xwdt/t1895391.htm?fbclid=IwAR1oCKThzaWhezdpU7D6fQfFfzIB6cZ9fVzcZ-wiFpiJqIK2St6IF4_ZSZU
http://www.chinaembassy.hu/hu/xwdt/t1895391.htm?fbclid=IwAR1oCKThzaWhezdpU7D6fQfFfzIB6cZ9fVzcZ-wiFpiJqIK2St6IF4_ZSZU
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Magyarország humanitárius segítséget nyújtott Mongóliának, és támogatja a 

két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok serkentését 

MNB.mn, 2021. július 29. 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Mongóliába látogatott július 29-én. 

Megbeszéléseket folytatott B. Battsetseg mongol külügyminiszterrel, és megállapodtak abban, 

hogy fokozzák a kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködést Mongólia és 

Magyarország között, valamint támogatják a magánszektor közötti együttműködést. B. 

Battsetseg külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az oktatási együttműködés a kétoldalú 

kapcsolatok prioritása, és érdeklődését fejezte ki az együttműködés bővítése iránt a kultúra, 

a filmipar és a régészet területén. Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar 

EXIM Bank hitelkeretet nyitott a két ország vállalatai közötti közös projektek és programok 

finanszírozására. Ennek kapcsán idén augusztusban online találkozót tart a mongol és a 

magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A látogatás során a Szijjártó külügyminiszter vezette 

delegáció találkozott G. Zandanshatarral a mongol xural [mongol országgyűlés] elnökével és Z. 

Mendsaikhan mezőgazdasági, élelmiszer- és könnyűipari miniszterrel. Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter 33, hazánk [Mongólia] számára nagyon fontos 

légzőkészüléket adott át, amelyet a magyar kormány humanitárius segítségként nyújtott 

Mongóliának.   

Forrás: Унгар Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны сайд П.Сияяарто Монгол Улсад айлчлав 

  

http://www.mnb.mn/i/241138
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Dél-Ázsia 

Banglades 13 mezőgazdasági ágazatban a világ 10 legnagyobb termelőjének 

egyike 

The Daily Star Bangladesh, 2021. július 27. 

S. M. Rezaul Karim, Banglades halászati és állattenyésztési minisztere bejelentette, hogy 

Banglades a világ 10 legnagyobb termelői között van 13 mezőgazdasági ágazatban. Ezek közül 

az ország világelső a hilsa hering termelésében, harmadik a rizstermelésben, szintén harmadik 

a nyíltvízi haltermelésben, ötödik a zártvízi haltermelésben, ötödik a fekete-bengáli kecske 

tenyésztésében, harmadik a zöldségfélék termesztésében, a burgonyatermelésben pedig a 

hatodik – mondta a miniszter. A miniszter a SAARC (Dél-ázsiai Regionális Együttműködési 

Szövetség) Mezőgazdasági Központ szervezésében tartott online találkozón tartott beszédet 

az állattenyésztési termékek regionális kereskedelmének bővítéséről. Elmondta, hogy az 

elmúlt 12 évben Banglades példátlan haladást ért el az állattenyésztési ágazatban. Banglades 

mára önellátó a hús- és tojástermelésben, és 4-5 év múlva önellátóvá válik a tejtermelésben 

is. A baromfi- és tejágazat hatalmas sikere miatt a bangladesi kormány ösztönzi az állati 

takarmányok diverzifikálását és exportját – mondta. 

Forrás: Bangladesh among top 10 global producers in 13 sectors: livestock minister 

A tálib támadások ára: Afganisztán 33,5 millió dollár vámbevételt veszített a 

múlt hónapban 

Afghanistan Times, 2021. július 27. 

Afganisztán 33,5 millió dollár értékű bevételtől esett el a múlt hónapban, miután hét 

vámkikötő a tálibok kezébe került – közölték kedden. A kormány elveszítette az irányítást 

Islam Qala, Torghundi, Abu Nasr Farahi, Spin Boldak, Ay-Khanoom, Dand-e-Patan és Shir Khan 

kikötők felett. A vámok beszedésének állami felügyelete ellehetetlenült, így nagy kiesést 

okozott az államkasszában – mondta Rafi Tabey, a Pénzügyminisztérium szóvivője. Elmondta, 

hogy még mindig nem világos, hogy az említett hét vámhatóság jövedelmét hogyan szedik be 

és hova kerülnek a pénzek. Eközben az Afganisztáni Kereskedelmi és Befektetési Kamara 

tisztviselői aggodalmuknak adtak hangot a vámhivatalokban és a kikötőkben kialakult jelenlegi 

helyzet miatt, és közölték, hogy a kereskedők nem hajlandók árukat szállítani olyan kikötőkbe, 

amely felett a kormánynak nincs ellenőrzése. Ez az állapot többek között fokozatosan növeli a 

már egyébként is kibontakozó élelmiszer-ellátási krízist. A kereskedők azonban ragaszkodnak 

ahhoz, hogy a kormánynak először vissza kell vennie az irányítást a kikötők fölött és csak 

azután folytatódhat az áruszállítás. 

Forrás: Economic costs of Taliban’s foray; Afghanistan loses $33m in customs revenue 

  

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/agriculture/news/bangladesh-among-top-10-growers-13-sectors-2138201
http://www.afghanistantimes.af/economic-costs-of-talibans-foray-afghanistan-loses-33m-in-customs-revenue/
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Imran Khan: Az Egyesült Államok nagyon elszúrta Afganisztánban 

thenews.com.pk, 2021. július 28. 

Az Egyesült Államok nagyon elszúrta Afganisztánban – mondta Imran Khan pakisztáni 

miniszterelnök a PBS NewsHournek adott interjújában. A miniszterelnök szerint Afganisztán 

az elhibázott és kudarcba fulladt amerikai katonai beavatkozás miatt került a jelenlegi nehéz 

helyzetbe. „Először is katonai megoldást próbáltak keresni Afganisztánban, miközben ilyen 

megoldás soha nem létezett. Az olyan embereket, mint én, akik ismerik Afganisztán történetét, 

és folyton mondták, hogy nem létezik katonai megoldás, Amerika-ellenesnek nevezték, engem 

Tálib kánnak hívtak” – mondta a miniszterelnök. – Nem tudom, mi volt az [amerikai] cél 

Afganisztánban – folytatta –, valamilyen nemzetépítés, a demokrácia vagy a nők 

felszabadítása, de bármi is volt a cél, az, ahogyan eljártak, soha nem lesz megoldás. Amikor a 

NATO-erők végül rájöttek, hogy nincs katonai megoldás, sajnos az amerikai és a NATO-erők 

alkupozíciója eltűnt.” Hozzátette, hogy az USA-nak politikai megoldást kellett volna találnia 

akkor, amikor 150 ezer NATO-katona tartózkodott Afganisztánban. „Amikor a csapatokat alig 

10 ezerre csökkentették és megadták a kilépés dátumát, a tálibok azt hitték, hogy győztek” – 

mondta Imran Khan. Hozzátette: jelenleg nehéz kérni a tálibokat, hogy kompromisszumot 

kössenek, vagy kényszeríteni őket a politikai megoldásra. 

Forrás: US really messed it up in Afghanistan, says PM Imran Khan in PBS NewsHour interview 

  

https://www.thenews.com.pk/latest/869871-afghanistan-in-this-situation-because-of-us-military-failure-pm-imran-khan
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Az amerikai kivonulás befejezése közeledik, eközben pedig a kínai-tálib 

kapcsolatok felmelegednek 

AP News, 2021. július 29. 

Kína külügyminisztere, Wang Yi szerdán találkozott magas rangú tálib tisztségviselőkkel. A 

minisztérium honlapján közzétett fotón Wang Yi látható Abdul Ghani Baradar mullával és 

küldöttségével Tianjin városában. A barátságosság látványos demonstrálása diplomáciai 

missziónak tűnik a jelenlegi helyzetben, amikor a tálibok legitimitásra vágynak. Wang szerint 

Kína tiszteletben tartja az afgán szuverenitást, függetlenséget és területi integritást, és mindig 

ragaszkodik ahhoz, hogy ne avatkozzanak be Afganisztán belügyeibe. Szerinte az USA és a 

NATO elhamarkodott kivonulása „felfedi Amerika politikájának kudarcát, és fontos 

lehetőséget kínál az afgán népnek saját országának stabilizálására és fejlesztésére”. Bár a 

találkozó napirendjét nem hozták nyilvánosságra, Kína érdeke, hogy a tálibokat a 

béketárgyalások végrehajtására ösztönözze, vagy legalábbis csökkentse az erőszak mértékét. 

Kínát már régóta aggasztja az iszlám fegyveres erőszak esetleges átterjedése Afganisztánból 

Xinjiang régióba. „A tálibok kulcsfontosságú katonai és politikai erő Afganisztánban, és 

várhatóan fontos szerepet játszanak a béke, a megbékélés és az újjáépítés folyamatában” – 

mondta Wang. „Kína reméli – tette hozzá Wang –, hogy a tálibok előtérbe helyezik a nemzet 

és az emberek érdekeit, és a béketárgyalásokra összpontosítanak, békés célokat tűznek ki, 

„pozitív képet” alakítanak ki, és törekednek az egységre minden etnikai csoport között.” Az 

Egyesült Államok augusztus 31-i kivonulását Afganisztánból áldásnak tekintik Kína, 

Washington legfőbb stratégiai versenytársa számára, amely már régóta nehezményezi az 

amerikai csapatok jelenlétét a régióban. Ha a tálibok megbuktatják az Egyesült Államok által 

támogatott központi kormányt, Kína stratégiai folyosóra tehet szert, amely lehetővé teszi 

számára és hosszú távú szövetségesének, Pakisztánnak, hogy további nyomást gyakoroljon a 

közös riválisra, Indiára. Baradar látogatása röviddel azután történt, hogy a pakisztáni 

külügyminiszter és hírszerzési főnök Kínába utazott. Wendy Sherman amerikai 

külügyminiszter-helyettes pedig hétfőn találkozott Wanggal Tianjinben, ő és a 

külügyminisztérium felvették Afganisztánt a „globális érdekű területek” listájára, amelyeken 

az USA és Kína együttműködhet. 

Forrás: China’s ties to Taliban warm ahead of US leaving Afghanistan 

  

https://apnews.com/article/china-taliban-1e40c629c150505a107b2e05c3a9b0cc
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Az Egyesült Államok és India megállapodtak a többoldalú biztonsági 

partnerség bővítésében 

Sheikh Saaliq, AP News, 2021. július 28. 

India és az Egyesült Államok vezető diplomatái szerdán ígéretet tettek többoldalú biztonsági 

partnerségük kiterjesztésére, hangsúlyozva, hogy a két érintett ország között egyre mélyülnek 

a kapcsolatok Kína növekvő befolyása miatt a térségben. Antony Blinken amerikai 

külügyminiszter és Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter Új-Delhiben találkoztak, 

és egy regionális front megerősítésére törekednek Peking indiai-csendes-óceáni térségben 

tanúsított magabiztosságára válaszul. Emellett kiemelték az egymásnak nyújtott segítséget a 

koronavírus elleni küzdelemben. Blinken 25 millió dolláros alapot is bejelentett India Covid–

19–védőoltási programjának támogatására. „Kevés olyan kapcsolat van a világon, amely 

fontosabb, mint az USA és India közötti. Mi vagyunk a világ két vezető demokráciája, és 

sokféleségünk táplálja nemzeti erőnket” – mondta Blinken a közös sajtótájékoztatón. 

Washington nem titkolja, hogy az Egyesült Államok vágyik India segítségére Kína 

elszigetelésében. A két ország folyamatosan erősíti katonai kapcsolatát és védelmi 

megállapodások sorát írta alá. Az USA és India a Quad regionális szövetség része, amely Japánt 

és Ausztráliát is magában foglalja, és Kína növekvő gazdasági és katonai erejét akarja 

ellensúlyozni. Kína a Quadot kísérletnek nevezte a kínai ambíciók visszaszorítására. Blinken 

indiai látogatása néhány nappal azután következett be, hogy a második számú amerikai 

diplomata, Wendy Sherman Kínában tartózkodott. 

Forrás: US, India agree to expand multilateral security partnership 

  

https://apnews.com/article/government-and-politics-health-india-coronavirus-pandemic-a79ada577ba8c1273f060681e980c7f6
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Délkelet-Ázsia 

Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett az ASEAN-Kína párbeszédi 

kapcsolatok 30. évfordulójára rendezett konferencia megnyitó ünnepségén 

FMPRC, 2021. július 28. 

2021. július 28-án Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett az ASEAN-Kína párbeszédi 

kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó ünnepségén, és 

beszédet mondott. Megjegyeztet, hogy idén van a Kína és az ASEAN közötti párbeszéd 30. 

évfordulója, Wang Yi szerint ez egy "nagy év", amely különleges jelentőséggel bír a Kína-ASEAN 

kapcsolatok szempontjából. Elmondta, hogy a három évtized alatt a Kína és az ASEAN közötti 

kapcsolatok nagyon hosszú utat tettek meg: vezető szerepet vállaltak a stratégiai partnerség 

kialakításában és a szabadkereskedelmi övezet kiépítésében, mindenütt elmélyítették az 

együttműködést, és Wang Yi úgy fogalmazott, hogy továbbra is a kelet-ázsiai együttműködés 

ütemének meghatározói. 

Forrás: Wang Yi Attends and Addresses the Opening Ceremony of the Conference on 

Celebrating the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations 

Duterte „Ázsia beteg embereként” adja vissza a Fülöp-szigeteket 

William Pesek, Asia Times, 2021. július 29. 

Az előző elnök, Aquino, aki júniusban halt meg 61 éves korában, 2010-ben nyerte meg az 

elnöki tisztséget a kormány iránti bizalom helyreállítására és a régóta elhanyagolt gazdaság 

helyreállítására tett ígéretével. Növelte az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, utána 

járt az adócsalásoknak, és felvállalta a katolikus egyház politikába való beavatkozását, hogy 

kezelje a túlnépesedést. Mindössze hat év alatt Aquino az „ázsiai beteg embert” a 

befektetések kedvelt színhelyévé és a növekedés fellegvárává változtatta. Duterte a fejlődés 

és a növekedés közepette vette át az elnökséget, ám amikor annak továbbfejlesztése lett 

volna a cél (bürokrácia csökkentése és az infrastrukturális projektek fenntartható 

végrehajtásának biztosítása érdekében, stb), akkor drogellenes háborút hirdetett az 

országban. Az ország gazdaságának a koronavírus-járványa sem tett jót és sok további 

problémát fedett fel. 

Forrás: Duterte restores Philippines as ‘sick man of Asia’ 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895951.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895951.shtml
https://asiatimes.com/2021/07/duterte-restores-philippines-as-sick-man-of-asia/
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A COVID-19 Vietnám legnagyobb gyengeségét legnagyobb erősségére 

változtatta 

Joe Buckley, The Diplomat, 2021. július 29. 

Az állam által vezetett Vietnami Általános Munkaügyi Szövetség (VÁMSZ) Vietnam egyetlen 

legális szakszervezeti szövetsége. A kormányzó kommunista pártnak van alárendelve, a 

pártállami struktúrákba ágyazva, ezért sok támogatást is kap a kormánytól. Ebből fakadóan 

azonban a VÁMSZ-t gyakran és jogosan kritizálták azért, mert képtelen megfelelően képviselni 

és küzdeni a dolgozók jogaiért. A VÁMSZ például soha nem szervezett sztrájkot, és gyakran 

csatornaként szolgál a munkavállalók tájékoztatására a kormányzati és vállalati politikákról, 

ahelyett, hogy a dolgozók érdekeit nézné. Viszont mivel a VÁMSZ az állam része, jó helyzetben 

volt, hogy segítse a munkavállalókat a COVID-19 válság idején. A világjárvány során a világon 

sok munkavállaló és szakszervezet középpontjában a jobb bérekért és feltételekért való 

küzdelem volt, valamint aggodalmak, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, és 

elegendő pénzük legyen a megélhetéshez. A 2020 elején bekövetkezett első koronavírus -

járvány idején a VÁMSZ fontos szerepet játszott, segített megszervezni, hogy egészségügyi 

tisztviselők és szakértők oktassák a dolgozókat a COVID-19-ről és a megelőző intézkedésekről. 

Több tízezer védőeszközt, kesztyűt és kézfertőtlenítőt biztosított a vállalkozásokban a 

dolgozók védelmére. A VÁMSZ pénzügyi és élelmiszer-segélyeket is nyújtott a rászoruló 

tagoknak, például az elszigetelt vagy karanténba kerülteknek és a jövedelmüket 

elvesztetteknek is.  

Forrás: COVID-19 Turned Vietnam’s State-Run Union’s Greatest Weakness Into Its Biggest 

Strength 

Kína növekvő kapcsolata az indonéz tartományokkal 

Muhammad Zulfikar Rakhmat, The Diplomat, 2021. július 28. 

Az indonéz tartományokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása a kínai diplomácia 

kulcsfontosságú célja, és döntő fontosságú az Övezet és Út kezdeményezés végrehajtása 

szempontjából. A Kína és Indonézia közötti egyre erősödő kapcsolatok közepette, a két ország 

tartományai között is egyre nő a partnerségi együttműködés. Kína kereskedelmi partnerként 

és exportcélpontként, valamint Indonézia második legnagyobb befektetőjeként elkezdte 

vizsgálni a gazdasági lehetőségeket a szigetország számos tartományában. Ebben a hónapban 

például a közép-szulaveszi tartományi kormány együttműködési megállapodást írt alá Kínával 

mezőgazdasági ágazatban, különös tekintettel a szójabab termesztésével kapcsolatban. A 

megállapodás értelmében Peking várhatóan segítséget nyújt a szójabab vetőmaghoz és a 

mezőgazdasági technológiához való hozzáférésben. 

Forrás: China’s Growing Ties With Indonesian Provinces 

 

  

https://thediplomat.com/2021/07/covid-19-turned-vietnams-state-run-unions-greatest-weakness-into-its-biggest-strength/
https://thediplomat.com/2021/07/covid-19-turned-vietnams-state-run-unions-greatest-weakness-into-its-biggest-strength/
https://thediplomat.com/2021/07/chinas-growing-ties-with-indonesian-provinces/
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Közel-Kelet 

Shatt al-Arab: Új közös gát Irán és Irak között 

 .Al Arabiya, 2021. július 25 ,العربية

Az Iraki Vízügyi Minisztérium bejelentette egy technikai csoport Iránba látogatását, amely 

tanulmányozni fogja a Tigris és az Eufrátesz folyók összefolyásából álló Shatt al-Arab-on való 

közös gát megépítésének lehetőségét. Aoun Diab, a Vízügyi Minisztérium szóvivője nem hozta 

nyilvánosságra a látogatás időpontját. Ami az iráni féllel kapcsolatos "vízügy" megoldását illeti, 

Diab kifejtette, hogy az iráni kormány megalakulása után ígéretet kaptak arra, hogy sor kerül 

egy nagyon fontos iráni látogatásra, mivel megbeszélésekre és technikai tárgyalásokra van 

szükség számos lényegi pont rendezése miatt, hogy közös nevezőre jussanak a döntések 

meghozatala előtt. A közelmúltban 7 millió irakit érintett az aszály és a kényszerű 

kitelepítések. Iraki szakemberek nyomon követték az iraki Tigris és Eufrátesz folyók 

vízszintjeinek csökkenését a törökországi és iráni gátak építése miatt, amely Irakot olyan 

vízhiánnyal fenyegeti, amely évente meghaladhatja a 10 milliárd köbmétert. 

Forrás: ك بي    إيران والعراق  عل  شط العرب ..سد جديد مشتر

Mohamed bin Zayed döntést hozott az Abu Dzabi Kereskedelmi és Iparkamara 

új igazgatóságának megalakításáról 

 .Al Khaleej, 2021. július 25 ,الخليج

Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, Abu-Dzabi koronahercege, a fegyveres erők legfőbb 

parancsnokhelyettese és Abu-Dzabi Emírség Végrehajtó Tanácsának elnöke kiadott egy 

határozatot az Abu Dzabi Kamara új igazgatóságának megalakításáról. A kamara új tagjai 

fogják képviselni az emirátus különféle létfontosságú ágazatait azzal a céllal, hogy biztosítsák 

azon vállalatok képviseletét és támogatását, melyeknek székhelye az Abu Dzabi Emírségben 

van. A kamarában a tagok 5 kontinens 15 országából származnak. A magánszektor 

képviseletének aránya eléri az 50% -ot, a tanács tagjai pedig 57%-ban emirátusi illetőségűek. 

Az új tagok által képviselt gazdasági ágazatok több mint 15 alapágazatot fednek le, ideértve a 

pénzügyi szolgáltatásokat, az egészségügyet, a logisztikát, a kommunikációt, a 

mezőgazdaságot, az ipart és a technológiát. A kamara hozzájárul az emirátus fenntartható 

fejlődésének eléréséhez, valamint ösztönzi a vállalatok növekedését. 

Forrás:    بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظب  
 
 محمد بن  زايد يصدر  قرارا

  

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/07/24/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alkhaleej.ae/2021-07-25/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86
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Izraeli légitársaságok rendszeres járatokat indítanak Marokkóba 

Haaretz, 2021. július 25. 

A Marokkó és Izrael közötti normalizáció új mérföldkövet ért el vasárnap, amikor két új légi 

útvonalat nyitottak a Ben-Gurion Nemzetközi Repülőtér és Marrákes között, amelyeket az 

Israir és az El Al fog üzemeltetni. Az 5,5 és hat óra menetidővel bíró járatok a Marrákestől hat 

kilométerre délre lévő Menara repülőtéren szállnak le. Bár jelenleg heti egy járat indul, a 

légitársaságok remélik, hogy ez a szám a kereslet függvényében ötre fog emelkedni. Ezt 

követően egy szeptemberi Casablanca-ba tartó rendszeres járatot is indítani fognak. Az árak 

véletlenszerű online ellenőrzése azt mutatta, hogy egy szeptember végi jegy 660 dollárba 

kerül az El Al-nál és 610 dollárba az Israir-nél. A beoltott utazóknak csak egy 24 órás karantént 

kell vállalniuk az Izraelbe való belépést vagy visszatérést követően. Nadia Fettah Alaoui 

marokkói turisztikai miniszter elmondta, hogy a közvetlen járatok újraindulását követő első 

évben 200 000 izraeli látogatóra számít. Erre nagy szüksége lenne Marokkónak, mivel a 

turisztikai bevételek a 2019-es adatokhoz képest 53,8 százalékkal, 36,3 milliárd dirhamra (3,8 

milliárd dollár) csökkentek 2020-ban. 

Forrás: Israeli Airlines Start Regular Flights to Morocco as Part of Resumption of Ties 

Logisztikai városok létesítését tervezik Kuvaitban 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. július 26. 

A "Kuvait Kikötői Hatóság" főigazgatója, Yousef Al-Abdullah Al-Sabah sejk bejelentette, hogy 

a társaság tervei szerint logisztikai városokat hoznak majd létre azokon a földeken, amelyeket 

bírósági határozatokkal a közelmúltban visszaszolgáltattak a Hatóság számára a helyi 

kereskedelem és beruházások támogatása érdekében. Yousef Al-Abdullah sejk a kuvaiti 

hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy a földterületen - amely körülbelül kétmillió 

négyzetméter - olyan fontos logisztikai városokat hoznak létre, amelyek a kereskedelem 

bázisai lehetnek. Yousef sejk szerint ezek a városok azon fognak dolgozni, hogy versenyképes 

áron találjanak logisztikai megoldásokat minden olyan vállalat számára, melyek áruikat 

regionális szinten Kuvaitban kívánják elhelyezni, és ami vonzani fogja a külföldi 

befektetéseket, és gazdasági növekedést fog generálni, valamint diverzifikálja az ország 

forrásait. 

Forrás:  الكويت   
 خطط إلنشاء مدن لوجيستية ف 

  

https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-airlines-start-regular-flights-to-morocco-as-part-of-resumption-of-ties-1.10028959
https://aawsat.com/home/article/3098136/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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A török egészségügyi miniszter felszólítja az állampolgárokat, hogy oltassák be 

magukat 

Hürriyet Daily News, 2021. július 26. 

Törökország egészségügyi minisztere felszólította az állampolgárokat, hogy oltassák be 

magukat a COVID-19 elleni vakcinákkal a járvány kordában tartása érdekében, mivel mintegy 

23 millió ember még nem vette fel az oltás első adagját. Továbbá körülbelül 17 millió 

embernek nem adták be a második adagot, míg további 9 millió ember figyelmen kívül hagyta 

a harmadik adag beadására történő felhívást. Eközben az egészségügyi szakemberek az ország 

lakosainak beoltását sürgették a pandémia kezelése érdekében, mivel az elmúlt néhány 

napban fokozatosan nőtt az új COVID-19 esetek száma. İsmail Balık, az Ankarai Egyetem 

Orvostudományi Karának mikrobiológusa elmondta, hogy a be nem oltottaknak felelősséget 

kell érezniük a járvány folytatódásáért és a halálesetekért is. 

Forrás: Health minister urges citizens to get vaccinated 

Kuvaiti Központi Bank: Sürgős és hatékony pénzügyi reformokat kell bevezetni 

a fenntartható növekedés biztosítása érdekében 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. július 26. 

A Kuvaiti Központi Bank szerint az országnak sürgősen hatékony pénzügyi és strukturális 

reformokat kell bevezetnie a növekedés fenntartása és a stabilitás elérése érdekében. A 

hivatalos tájékoztatás szerint a monetáris eszközök nem elegendők a gazdaság strukturális 

kihívásainak kezeléséhez. Az elmúlt évben a Kuvaiti Központi Bank számos ösztönző 

intézkedést hagyott jóvá a koronavírus járvány következményeinek és az olajár csökkenésének 

enyhítése miatt, de a kicsi és nyitott kuvaiti gazdaságot elkerülhetetlenül befolyásolni fogják 

a főbb gazdaságokhoz köthető fejlemények. Éppen emiatt direkt beavatkozásokat kell 

eszközölni az egyensúlyhiány kezelésére. 

Forrás: "إصالحات  مالية فعالة   
   :هناك حاجة ملحة  لتبب 

 المركزي "الكويبر

  

https://www.hurriyetdailynews.com/health-minister-urges-citizens-to-get-vaccinated-166583
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9/2314752
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9/2314752
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Az "Eid"-ünnep lendületet ad a törökországi belföldi turizmusnak 

Hürriyet Daily News, 2021. július 27. 

A hosszú „Eid-al Adha”-ünnep megadta a lendületet a gyengélkedő török turizmusnak, mivel 

emberek milliói tódultak az üdülővárosokba. Sururi Çorabatır, a Török Szállodások 

Egyesületének (TÜROFED) elnöke elmondta, hogy a belföldi turisztikai aktivitás még erősebb 

volt, mint a 2019. évi, amely a valaha volt legjobb évnek számít Törökország turizmusát 

tekintve. A legtöbb turista Oroszországból, Hollandiából, Belgiumból, Bulgáriából és 

Szlovákiából érkezett. Sururi Çorabatır előrejelzése szerint az erős belföldi turisztikai 

tevékenység az iskolák megnyitásáig folytatódik és további alakulása a járvány lefolyásától és 

az oltásoktól is függ. A Török Központi Bank nemrégiben készült tanulmánya azt mutatta, hogy 

a külföldi turisták érkezési számának 10 százalékos növekedése 0,7 százalékponttal járul hozzá 

a gazdasági növekedéshez az étkezési, a szállás, az utazási szolgáltatások, a közlekedési és 

ruházati szektor révén. 

Forrás: Eid holiday gives boost to domestic tourism 

306 millió dirham volt a Ras Al-Khaimah Nemzeti Bank nyeresége az első 

félévben 

 .Al Khaleej, 2021. július 28 ,الخليج

A Ras Al-Khaimah Nemzeti Bank 306 millió dirham nettó nyereséget ért el 2021 első félévében. 

Az idei második negyedév nettó nyeresége 192,1 millió dirham volt, ami 25,4% -os növekedést 

jelent 2020 második negyedévéhez képest. Peter England, a Ras Al-Khaimah Nemzeti Bank 

vezérigazgatója elmondta, hogy a bank 2021 második negyedévében erőteljes teljesítményt 

ért el, mivel az összbevétel ismét emelkedni kezdett, miután a járvány kezdete óta több 

negyedéven keresztül csökkent. Ezt döntő fordulópontnak nevezte, továbbá hozzátette, hogy 

a hitelállomány és az ügyfélbetétek is növekedésnek indultak, ami egy nagyon fontos és pozitív 

jel. 

Forrás:  النصف األول   
   «ف 

 ٣٠٦ ماليي    درهم  أرباح »رأس الخيمة الوطب 

Kairó a világ legnépszerűbb turisztikai célpontjai közé tartozik 2021-ben 

األهرام بوابة , Al Ahram Gate, 2021. július 27. 

A "TripAdvisor" oldal, amelyet a világ legnagyobb utazási platformjának tartanak, Kairó 

városát és a Marsza Alam turisztikai üdülőhelyeket beválasztotta a világ legnépszerűbb 

turisztikai célpontjai közé 2021-ben. Az oldal kiemeli, hogy Egyiptomban olyan 

turistacsalogató látványosságok vannak, mint a gízai piramisok, az Egyiptomi Múzeum, 

valamint olyan izgalmas programokon lehet részt venni, mint a kairói Nílus-körutazások. 

Ezeket a listákat a TripAdvisor közösségi oldalán található vélemények és értékelések alapján 

állítják össze, amelyeket az utazók írnak az általuk meglátogatott helyekről, valamint a 

szálláshelyekről és éttermekről a világ különböző pontjain. 

Forrás: "القاهرة "ضمن أفضل  الوجهات السياحية الرائجة ف   العالم لعام ٢٠٢١ 

https://www.hurriyetdailynews.com/eid-holiday-gives-boost-to-domestic-tourism-166574
https://www.alkhaleej.ae/2021-07-27/306-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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
https://gate.ahram.org.eg/News/2877602.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2877602.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2877602.aspx
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Szaúd-Arábiában felavatták a "Negyedik Ipari Forradalom Központot" a 

Világgazdasági Fórummal együttműködve 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. július 29. 

A kommunikációs és információtechnológiai miniszter, Abdullah Al-Swaha, aki az Abdulaziz 

King for Science and Technology (KACST) igazgatótanácsának elnöke is, szerdán a 

Világgazdasági Fórummal (WEF) közösen felavatta a Negyedik Ipari Forradalom Központot. Az 

alakuló ülésen jelen volt a WEF alapítója és ügyvezető elnöke, Klaus Schwab professzor, több 

miniszter és vezető tisztviselő, valamint részt vettek kiemelkedő szaúdi és nemzetközi 

előadók. A fórum a negyedik ipari forradalom előtt álló kihívások megvitatására teremt 

platformot, beleértve az ökoszisztéma helyreállítását és a finanszírozás jövőjét. Az üléseken 

tárgyalásokat folytatnak továbbá a feltörekvő technológiáknak a közlekedés jövőjére 

gyakorolt hatásáról, a válságoknak ellenálló egészségügyi rendszerek kiépítéséről, a tiszta 

energia transzformációjáról és a jövőbeni intelligens városok építéséről. Beszédében Klaus 

Schwab professzor gratulált a Királyságnak a Központ megnyitásához. 

Forrás:   اكة مع المنتدى االقتصادي العالم    السعودية بشر
 إطالق مركز الثورة الصناعية الرابعة ف 

  

https://aawsat.com/home/article/3104006/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Oroszország és Azerbajdzsán növelni fogja a kölcsönös kereskedelmet 

Tass, 2021. július 23. 

Oroszország és Azerbajdzsán növelni fogja a kereskedelem volumenét, amelyben komoly 

potenciál rejlik. Ezt Dmitrij Volvach, az Orosz Föderáció gazdasági fejlesztési 

miniszterhelyettese jelentette be. Oroszország és Azerbajdzsán közötti kereskedelem az idei 

év első öt hónapjában csaknem 4%-kal, 1,1 milliárd dollárra nőtt. A Roseximbank JSC égisze 

alatt tartott ülésen Volvach megjegyezte, hogy az Orosz Föderáció hatékony megoldásokat 

kínál azerbajdzsáni partnereinek a közlekedés, az energia, a szociális infrastruktúra fejlesztése, 

valamint az ígéretes beruházási projektek megvalósítása érdekében. Volvach szerint lehetőség 

van arra, hogy az Orosz Exportközpont összetett eszközeit, pénzügyi és nem pénzügyi 

szolgáltatások nyújtására használják, ami további lendületet ad a kétoldalú gazdasági 

projektek megvalósításához. Mikail Jabbarov, azerbajdzsáni gazdasági miniszter hozzátette, 

hogy Baku új projekteket, új beruházásokat és közös vállalkozások létrehozását várja az orosz 

partnerektől. Az üzleti megbeszélés keretében a Kamaz PJSC és a Ganja Automobile Plant 

gyártószövetség memorandumot írt alá egy közös vállalkozás (lízingtársaság) 

megszervezéséről, amelynek célja Kamaz teherautók és pótkocsik lízingbe adása 

Azerbajdzsánban. 

Forrás: Россия и Азербайджан будут наращивать взаимную торговлю  

Irány a beruházás: Üzbegisztán elnöke létrehozta a Stratégiai Fejlesztési 

Ügynökséget 

Sputnik, 2021. július 23. 

Üzbegisztán elnöke rendeletet írt alá a Stratégiai Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról. A 

dokumentum szerint létrehoznak egy kutatási ügynökséget, amely független kutató és 

tanácsadó feladatokat fog ellátni, az ország gazdasági potenciáljának a kiaknázására. Az 

ügynökség egyik fő feladata, hogy tanulmányozza a befektetések vonzásának és a projektek 

megvalósításának stratégiai kérdéseit az iparágak és a régiók közötti összefüggésben, 

azonosítva az ígéretes iparágakat és a befektetési tevékenységi területeket. Az állami 

szerveket és a köztársaság diplomáciai képviseleteit külföldön utasították, hogy biztosítsanak 

az ügynökségnek minden lényeges információt, beleértve az elsődleges statisztikai adatokat 

és az adatbázisokhoz való hozzáférést. A szervezet létrehozása elsősorban kutató munkára 

épül majd. A kutatások eredményeit az üzbég külügyminisztérium stratégiai célokért felelős 

munkatársai használják majd fel. 

Forrás: Курс на инвестиции: президент Узбекистана создал Агентство стратегического 

развития 

  

https://tass.ru/ekonomika/11972577
https://uz.sputniknews.ru/20210723/kurs-na-investitsii-mirziyoev-sozdal-agentstvo-strategicheskogo-razvitiya-19803935.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/kurs-na-investitsii-mirziyoev-sozdal-agentstvo-strategicheskogo-razvitiya-19803935.html
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Dusanbében a Közép -ázsiai országok éghajlatváltozást érintő kérdéseket 

vitatták meg 

Sputnik, 2021. július 25.  

A negyedik közép -ázsiai klímaváltozási konferencia Dusanbében kerül megrendezésre. A 

TsAKIK-2021-et a Közép-Ázsiai Regionális Környezetvédelmi Központ szervezi. A találkozó 

időpontja a CAREC tevékenységek megkezdésének 20. évfordulója (július 26.-27.). A 

tárgyalások fő témája az éghajlat és a környezet védelem és a gazdaságpolitika lesz. Az 

eseményen részt vesznek Közép-Ázsia környezetvédelmi minisztériumainak vezetői, 

kormányzati szervek, nem kormányzati szervezetek, tudományos intézmények, ifjúsági klíma 

cselekvési csoportok, nemzetközi szervezetek és az ázsiai fejlesztési bankok képviselői. 

Forrás: Cтраны Центральной Азии в Душанбе обсудят вопросы изменения климата 

Minszkben tartják a FÁK -országok elnökeinek őszi csúcstalálkozóját  

Sputnik, 2021. július 26. 

A FÁK-államok Tanácsának következő ülését Minszkben fogják megrendezni, jelentette be a 

FÁK Végrehajtó Bizottságának sajtószolgálata. A találkozóra ez év október 14-15-én kerül sor. 

A tervek szerint a találkozón részt vesz a Végrehajtó Bizottság elnöke, Szergej Lebegyev a FÁK 

ügyvezető titkára. Ezenkívül a kormányfői tanács következő ülésének napirendtervezetére 

vonatkozó gazdasági és biztonságpolitikai javaslatokat is mérlegelni fognak. A gazdasági 

javaslatok elsősorban az Európai Unióval való kereskedelemmel lesznek összefüggésben. 

Forrás: Осенний саммит президентов стран СНГ пройдет в Минске 

Bejelentették a Közép -Ázsia államfői csúcstalálkozó helyét és időpontját 

Ritmeurasia, 2021. július 26. 

A közép-ázsiai köztársaságok elnökei augusztus 6 -án a türkmenisztáni "Avaza" nemzeti 

turisztikai övezetben találkoznak az államfők csúcstalálkozója keretében, amelyet korábban 

kétszer elhalasztottak a koronavírus fertőzések számának instabil helyzete miatt. A találkozó 

fő célja Közép-Ázsia gazdasági potenciáljának a növelése, a kereskedelmi kapcsolatok 

lehetőségeinek a kiszélesítése az ázsiai és európai országokkal. Valamint várhatóan szó lesz az 

afganisztáni helyzet gazdaság- és biztonságpolitikai értékeléséről is. 

Forrás: Названы место и дата проведения саммита глав государств Центральной Азии 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210725/central-asia-izmenenie-klimat-1041166560.html
https://sputnik.by/20210726/osenniy-sammit-prezidentov-stran-sng-proydet-v-minske-1055147203.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-26--nazvany-mesto-i-data-provedenija-sammita-glav-gosudarstv-centralnoj-azii-55672
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Az IMF pozitívan értékelte a közép -ázsiai gazdasági fellendülés esélyeit 

Sputnik, 2021. július 27. 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közzétette a World Economic Outlook jelentést, amelyben 

előrejelzést adott a világgazdasági növekedésével kapcsolatban. A jelentésben foglaltak 

szerint a világgazdaság növekedés várhatóan 6% körül lesz 2021 -ben. A közel -keleti és közép-

ázsiai régióban az előrejelzés szerényebb növekedést vetít előre (4%) és várhatóan ez a 

növekedés 2022 -re lelassul, 3,7%-ra. A Közel -Keletre és Közép -Ázsiára vonatkozó 

előrejelzéseket felülvizsgálták és a régióban történő gazdaság élénkítő programok hatására 

egy sokkal kedvezőbb gazdasági környezet alakult ki, amely kedvez a térség gazdasági 

fellendülésének. 

Forrás: МВФ положительно оценил шансы на восстановление экономик стран 

Центральной Азии 

Oroszország és Azerbajdzsán megállapodott a szezonális gázellátásban 

Interfax, 2021. július 27. 

Oroszország és Azerbajdzsán megegyezett a földgáz szezonális cseréjének kérdésében. A 

szerződést az azeri Azerkontrakt állami vállalat és a Gazprom vezetői írták alá és 2023-ig marad 

érvényben. A szerződés értelmében a nyári szezonban Azerbajdzsánból Oroszország irányába 

történik majd a földgáz szállítása, télen pedig Oroszország felől Azerbajdzsánba. Az ellátás 

mennyisége Azerbajdzsán gáztermelésének és fogyasztásának szintjétől függ. Ahogy az 

Azerkontrakt megjegyzi, hogy ez a megállapodás a felek számára lehetővé teszi, hogy 

optimálisan használják ki olaj- és gázinfrastruktúrájukat. 

Forrás: РФ и Азербайджан договорились о сезонных поставках газа 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210727/mvf-otsenka-vosstanovlenie-ekonomik-central-asia-1041223631.html
https://tj.sputniknews.ru/20210727/mvf-otsenka-vosstanovlenie-ekonomik-central-asia-1041223631.html
https://www.interfax.ru/business/781083
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Tranzitforgalom Kazahsztán vasútján: mennyiség és sebesség növekedés 

Ritmeurasia, 2021. július 28. 

Kazahsztán már régóta szilárdan megalapozta magát, mint olyan ország, amely megbízhatóan 

biztosítja a nemzetközi vasúti tranzitforgalmat. Jelenleg az ország területén öt nemzetközi 

közlekedési folyosó működik: Északi (Kínát és Nyugat -Európát összekötő), Déli (Délkelet -

Európa - Kína - Délkelet -Ázsia Törökországon, Iránon, Közép -Ázsiai országokon keresztül), 

Közép -Ázsiai (Közép -Ázsia - Oroszország - EU), TRACECA (Kína - Kazahsztán - Kaukázus - 

Törökország - Románia - Ukrajna), Észak - Dél (Orosz Föderáció - Kazahsztán - Irán - Öböl -

menti országok - India). Kazahsztán tranzitközpontként való megbízhatóságát a számok is 

megerősítik. Amint azt Zhanibek Taizhanov, a Kazah Köztársaság Ipari és Infrastruktúra -

fejlesztési Minisztérium közlekedési bizottságának alelnöke megjegyezte, az elmúlt években 

megnövekedett a tranzitforgalom. A meglévő mennyiségek 3,6 szeresen haladják meg a 2016 

-os mutatókat. És még a 2020 -as válságévben is 32%-os volt a növekedés 2019 -hez képest. 

Ez a tendencia folytatódott az idei év első felében is. A vasúti forgalom volumene 36% -kal 

nőtt az előző év azonos időszakához képest. Kanat Almagambetov, a JSC „NC“ KTZ 

”igazgatótanácsának első elnökhelyettese szerint az elmúlt évben a tranzit konténerszállító 

vonatok sebessége is jelentősen megnőtt. 2020-ban a konténervonatok áthaladási sebessége 

a tranzitforgalomban, Kína-Európa irányában napi 1152 km-re nőtt, míg 2019-ben az átlagos 

sebesség elérte az 1026 km/nap értéket. A legnagyobb forgalom a közép -ázsiai és a déli 

folyosón valósul meg. A konténerforgalom növekedése pedig az északi folyosó mentén 

figyelhető meg. 

Forrás: Tpанзитные перевозки по железным дорогам Казахстана: рост объема и скорости 

Tádzsikisztán az ipari növekedés ütemében megelőzi Kínát 

Sputnik, 2021. július 28. 

Tádzsikisztánban 2021 első hat hónapjában az ipari termelés 21,5%-kal nőtt, mondta Sherali 

Kabir, a Tádzsikisztán ipari és új technológiák minisztere, ami a FÁK országok között a 

legnagyobb növekedést jelenti. 2021 első hat hónapjában Tádzsikisztán ipari termelése több 

mint 16,6 milliárd somoni (1,4 milliárd dollár) volt, ami 23,4% -kal több, mint az előző év 

azonos időszakában. A második helyen a FÁK országok között Fehéroroszország és Moldova 

áll 11%-os növekedéssel. Összehasonlításképpen Kabir megjegyezte, hogy az ipari termelés 

növekedési üteme Kínában az idei év első hat hónapjában 15,9% volt. 

Forrás: Таджикистан обогнал Китай по темпам роста промышленности 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-28--tranzitnye-perevozki-po-zheleznym-dorogam-kazahstana-rost-obema-i-skorosti-55712
https://tj.sputniknews.ru/20210728/tajikistan-china-rost-promyshlennost-1041246398.html
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Szijjártó Péter magyar külügyminiszter segélyt nyújt Mongóliának 

Central Asia News, 2021. július 29.  

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter munkalátogatást tett Mongóliába, 

közölte a mongol külügyminisztérium. A látogatás során átadta a magyar kormány által 

Mongóliának szánt orvosi felszerelést. A magyar külügyminisztert kollégája B. Battsetseg 

mongóliai külügyminiszter fogadta. Ezenkívül a magyar miniszter látogatást tesz G. 

Zandanshatar mongóliai államelnöknél és kétoldalú megbeszéléseket folytat a mongol 

élelmiszeripari, mezőgazdasági és könnyűipari miniszterekkel a két ország közötti gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatok állapotáról és jövőjéről. 

Forrás: Венгерский министр Петер Сийярто привезет помощь от своего народа в 

Монголию 

 

http://centralasia.media/news:1720012
http://centralasia.media/news:1720012

