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Tömegtüntetések Grúziában 

Március 7-én szavazott a grúz parlament az úgynevezett „Külföldi ügynökökről” szóló 
törvényről, amely értelmében minden olyan civil szervezet és médium, amely 
költségvetésének legalább 20%-át külföldi támogatásból finanszírozzák, jegyzékbe kell, hogy 
kerüljön. A jegyzékbe való felvétel elmaradása esetén a törvény pénzbírságot ír elő. A szavazás 
napján a parlament előtt már gyülekeztek a tüntetők, akik a törvénytervezet elfogadását 
ellenezték. Miután a törvénytervezetet első olvasatban elfogadta a grúz parlament, több ezres 
tömeg vonult az utcákra majd az éjszakai órákhoz közeledve a tüntetések zavargássá fajultak, 
elvezetve a tüntetők és a rendőrök összecsapásához. A tüntetők köveket és Molotov 
koktélokat dobáltak a rendőrökre, ezután a tömeget könnygáz és vízágyúk bevetésével 
oszlatták szét. Az összetűzések következtében 66 személyt tartóztattak le. A tüntetések 
másnap is folytatódtak. A tbiliszi események hatására további tüntetések törtek ki Tbiliszi 
mellett Batumiban és Kutaisziben is, amelyek során a törvény visszavonása mellett a 
tüntetések során letartóztatott 133 személy szabadon bocsátását is követelték. A tüntetések 
intenzitása a hét végére alább hagyott, ugyanis a grúz parlament március 10-én leszavazta a 
„külföldi ügynökökről” szóló törvényt a társadalmi rend megóvása érdekében, a grúz 
Belügyminisztérium pedig szabadon engedte a zavargások során Tbilisziben őrizetbe vett 
személyeket. Egyelőre úgy néz ki, hogy Tbiliszi utcáin visszaállt a rend. 

Miről is szól a törvény? 

„A külföldi befolyás átláthatóságáról” szóló törvénytervezet kezdeményezője a „Nép hatalma” 
mozgalom volt. Az ötlet gazdája a kormányzó „Grúz Álom” pártból kilépő, ugyanakkor a 
parlamenti többséghez tartozó képviselőcsoport. A vitatott törvényjavaslatot 2023 
februárjában nyújtották be a parlamenthez. A dokumentum a „külföldi ügynökök" 
jegyzékének létrehozásáról rendelkezett, amely magában foglalná azokat a nonprofit 
szervezeteket és a médiumokat, amelyek éves költségvetésének több mint 20%-a külföldi 
finanszírozásból ered. Így a „külföldi ügynökként" nyilvántartott szervezeteknek évente 
bevallás útján kellene beszámolniuk bevételeikről. Azoknak pedig, akik ez alól megpróbálnák 
kibújni, 25 ezer lari (kb 3,5 millió forint) bírságot kell fizetniük. A „külföldi ügynökök” 
azonosításáért felelős tisztviselők pedig hozzáférési jogot kapnának a listán szereplő jelöltek 
személyes adataihoz. 

A „Nép hatalma” az eredetihez képest valamelyest módosított változatot is bejegyzett – a 
„külföldi ügynökök nyilvántartásáról” szóló törvénytervezet. A második lehetőség szerint 
minden olyan jogi-, és természetes személy, aki a külföldi szereplő érdekei alapján politikai 
tevékenységet folytat Grúziában, külföldi erők ügynökeként ismerhető el. A tevékenységi kör 
kitért PR tanácsadásra, reklám tevékenységre, információs ügynökségi vagy politikai 
tanácsadói tevékenységre; vagy akár idegen hatalom a grúz hatóságokkal való kapcsolatokban 
való érdekeinek képviseletére. Ebben a változatban a törvény be nem tartása pénzbírsággal 
vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat. 

A március 7-én elfogadott törvényt azzal kritizálták, hogy tulajdonképpen az orosz „külföldi 
ügynökökről” szóló törvényt utánozza. Ennek értelmében Tbiliszi utcáin bőven lehetett hallani 
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a „Nemet az orosz törvényre!” bekiabálásokat a tömegből. Kritika érte a „külföldi ügynökök 
nyilvántartásáról” szóló törvénytervezet is, annak apologétái arra hivatkoztak, hogy az 
Egyesült Államokban alkalmazott törvényben foglaltakkal egyezik. Ugyanis az 1938-ban 
elfogadott FARA (Foreign Agent Registration Act) törvény megköveteli a külföldi támogatók 
bizonyos politikai tevékenységet folytató ügynökeitől, hogy rendszeresen tegyék közzé a 
külföldi megbízóval fennálló kapcsolatukat, tevékenységüket, valamint az adott 
tevékenységek támogatására vonatkozó bevételeket és kifizetéseket. Az említettek mellett a 
grúz ellenzék is tett egy javaslatot, amely értelmében csak az Oroszországból finanszírozott 
szervezetek minősüljenek „külföldi ügynöknek”. 

Külföldi reakciók 

A törvény elfogadása heves tiltakozást váltott ki. Felszólalt ellene maga a grúz elnök Szalome 
Zurabisvili, aki az események kitörése idején New Yorkban tartózkodott, március 8-án 
közzétett nyilatkozatában szolidaritását fejezte ki a tüntetőkkel, mondván, hogy utóbbiak egy 
szabad Grúziáért állnak ki, a törvénnyel kapcsolatban leszögezte, hogy Moszkva diktátuma 
hatására született és kijelentette, hogy megvétózza a törvényt. Itt érdemes megjegyezni, hogy 
a grúz elnök és a kormányzó „Grúz álom” párt között bizonyos feszültségek vannak jelen. Az 
elnök élesen kritizálja a regnáló grúz kormányt többek között annak Oroszországgal való 
viszonylag együttműködő viselkedése miatt. Az EU aggodalmát fejezte ki mind a törvények 
elfogadásával-, mind a tüntetők oszlatásával kapcsolatban. Brüsszel szerint a vitatott 
törvények elfogadásával Grúzia letér az európai integráció útjáról. Az amerikai külügy egykori 
szóvivője Ned Price kategorikusan elutasította a grúz törvénytervezetek hasonlóságát a FARA-
val, és inkább az orosz és a magyar törvényhozáshoz hasonlította azokat. Oroszországban 
tagadták, hogy Moszkvának köze lenne a törvények kidolgozásához, vagy elfogadtatásához. 
Az orosz Állami Duma szóvivője Vjacseszláv Vologyin szerint a vitatott törvénytervezetek 
Washington befolyását korlátozták volna Grúziában, ezért azok számára elfogadhatatlanok. 
Szergej Lavrov külügyminiszter később a Tbilisziben zajló utcai zavargásokat a 2014-es kijevi 
eseményekhez hasonlította, bár hozzátette, hogy „egy valódi Majdan szintjét még nem érték 
el az események.” 

A külföldi ügynökökre vonatkozó törvényeket végül nem sikerült megtartani. A tüntetések, 
valamint az ország nyugati partnerei nyomására a kormány március 10-ével 35 nem 
szavazattal és 58 tartózkodással végül elutasította a „Külföldi befolyás átláthatóságáról” szóló 
törvénytervezet, majd a szabályzat betartása érdekében ismételt szavazáson is elutasították a 
törvényt. Bár az utcai zavargások elfajulásának sikerült elejét venni, kérdés azonban, hogy az 
„utca sikere” milyen hatással lesz Grúzia további stabilitására, ugyanis a kormány gyors 
kompromisszumkészsége motiváló tényező is lehet, egy esetleges forradalmi úton zajló 
hatalomváltás eléréséhez, amely a jelenlegi kormányhoz képest markánsabb elzárkózást 
válthat ki. 

Az elemzést készítette: Seremet Sándor 
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Kelet-Ázsia 

Szakértők szerint Kína és az Egyesült Államok tudományos együttműködése 
kulcsfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
Holli Chik, SCMP, 2023. március 10. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén tett erőfeszítések csorbultak a legsúlyosabban, 
amikor Peking felfüggesztette a Washingtonnal folytatott együttműködésről szóló 
tárgyalásokat, miután Nancy Pelosi, az Egyesült Államok Képviselőházának akkori elnöke 
augusztusban Tajvanra látogatott. A két ország megállapodott abban, hogy három hónappal 
később folytatják a párbeszédet. A globális felmelegedés jelenleg Kína egyik legfontosabb 
prioritása a nemzetközi tudományos együttműködésben. A világ legnagyobb tudományos 
irodalom kiadója, az Elsevier által szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy Kína és az Egyesült 
Államok a legnagyobb kétoldalú kutatási együttműködők a világon,  2017 és 2021 között a 
világ tudományos eredményeinek mintegy 20%-át adták. A közös publikáció adatai szerint a 
két ország tudósai olyan területeken dolgoznak együtt, mint az egészségügy és az 
orvostudomány, a klímaváltozás, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, 
valamint az akkumulátortechnológiák. 

Forrás: Scientific collaboration between China and US key to tackling climate change, experts 
say 

A Kína-USA chipháború jövője 
Zhouran Li, The Diplomat, 2023. március 2. 

Peking nem lát más választást, mint azt, hogy az állam kezébe vegye technológiai iparának 
irányítását az Egyesült Államok nyomása közepette. Tavaly az Egyesült Államok fokozta 
versenyét Kínával a félvezetőiparban. Augusztusban a Biden-adminisztráció aláírta a CHIPS 
and Science Act-et, egy 52,7 milliárd dolláros iparpolitikát, amelynek célja a kutatás 
támogatása, az ellátási láncok rugalmasságának fokozása és a félvezetőgyártás újjáélesztése 
az Egyesült Államokban. Októberben az adminisztráció az eddigi legkiterjedtebb 
korlátozásokat vezette be a kínai chipgyártó ipar ellen. Ez pedig korlátozza a fejlett chipek 
Kínának történő eladását, megfosztva Kínát attól a lehetőségtől, hogy kutatásokat és 
fejlesztéseket eszközöljön a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A KKP 20. 
Pártkongresszus jelentése, amelyet néhány nappal az Egyesült Államok legújabb félvezető-
export-ellenőrzésének bejelentése után tettek közzé, az Egyesült Államokkal fennálló jelenlegi 
kereskedelmi konfliktust a „fő gazdasági csatatérként” azonosította, és megfogadta, hogy 
„magas szintű technológiai önerőt valósít meg és az önállóságra fog törekedni Kína.”  

Forrás: The Future of the China-US Chip War 
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Xi Jinping egyhangú támogatással kezdi meg harmadik ciklusát Kína elnöki 
posztján 
William Zheng, SCMP, 2023. március 10. 

Xi Jinping példátlanul harmadik ciklusát kezdte meg Kína elnöki posztján, miután az Országos 
Népi Gyűlés (ONGY) egyhangú szavazatával jóváhagyta. Az ONGY mind a 2952 tagja, aki részt 
vett az ülésen, Xi Jinping vezetésére szavazott, a törvényhozó testületnek összesen 2977 tagja 
van. Elemzők szerint ez kritikus időszak lesz Xi és Kína számára is, mivel vissza kell állítania az 
országot a gazdasági növekedési pályára, hogy meggyőzze a világot arról, hogy Kína 
egyedülálló kormányzási és fejlesztési modellje működik. 

Forrás: Xi Jinping starts third term as China’s president with unanimous support 

Dél-Korea és Japán csúcstalálkozót tart a kapcsolatok bővítése érdekében 
Hyung-Jin Kim, Japan Today, 2023. március 10. 

Dél-Korea és Japán vezetői a jövő héten a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről szóló 
csúcstalálkozót tartanak. Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök a japán kormány meghívására 
március 16-17-én Japánba látogat, és találkozik Fumio Kishida miniszterelnökkel a dél-koreai 
és a japán kormány tájékoztatása szerint. Yoon irodája közleményben tudatta, hogy a 
csúcstalálkozó „fontos mérföldkő" lesz a dél-koreai-japán kapcsolatok fejlődésében. Dél-
Korea reméli, hogy a két ország túljut a szerencsétlen múlton, és kiterjeszti az együttműködést 
a biztonság, a gazdaság és más szektorok terén a látogatás eredményeként. Kishida is pozitív 
reményét fejezte ki és elmondta, hogy „remélem, hogy (Yoon látogatása) lehetőséget 
teremtek a kapcsolatunk megerősítésére." 

Forrás: South Korea, Japan to hold summit next week to expand ties 

A dél-koreai autó-, akkumulátor-szektor árgus szemekkel figyeli az EU-s 
törvénykezést 
Kan Hyeong-woo, Japan Today, 2023. március 10. 

A dél-koreai autóipari és akkumulátorgyártó cégek szoros figyelemmel kísérik az Európai Unió 
hamarosan nyilvánosságra kerülő kritikus nyersanyagokról szóló törvényét, mivel az új 
szabályozás erősíteni kívánja a kritikus nyersanyagok elérhetőségét és javítani kívánja a 
regionális ellátási láncot. A törvénykezés a helyi gyártóvállalkozásokat állami ösztönzéssel 
kötelezné, hogy iránymutatásokat dolgozzanak ki, és korlátozzák az alacsony európai 
nyersanyag-arányt tartalmazó termékek támogatását. Bár a koreai akkumulátorgyártók – az 
LG Electronics, a Samsung SDI és az SK On – gyártóüzemeket hoznak létre Európában, és jól 
üzemeltetik a gyárakat, a CRMA aggasztó akadályokat jelenthet számukra, mivel a törvény 
várhatóan visszafogja a nyersanyag beáramlását. 

Forrás: South Korea, Japan to hold summit next week to expand ties 
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Dél-Ázsia 

Az USA számára India megbízható partner a félvezető-ellátási lánc 
diverzifikálásában, erről szándéknyilatkozatot is aláírtak a felek 
Nidhi Singal, Business Today, 2023. március 10. 

India álma, hogy a félvezetők terén befolyásos nemzetté váljon nagy lendületet kapott, hiszen 
az Egyesült Államok valódi partnerként tekint Indiára a félvezető-ellátási lánc rugalmasabbá 
és diverzifikáltabbá tételében. Gina M. Raimondo amerikai kereskedelmi miniszter, aki 
négynapos látogatáson tartózkodik Indiában, elmondta, hogy jelenlegi útja során 
szándéknyilatkozatot írnak alá a félvezetőkről, amely a jövőben lehetővé tenné az amerikai 
vállalatoknak, hogy gyártási szintű technológiát osszanak meg Indiával. Eközben az USA és 
India fokozza a kétoldalú együttműködést a félvezetőtervezés, és -gyártás ökoszisztémájának 
fejlesztése érdekében Indiában. Az amerikai félvezetőipari szövetség (SIA) és az IESA az indiai 
kormány részvételével munkacsoportot hoz létre, hogy felmérje a közeljövő ipari lehetőségeit, 
és elősegítse a kiegészítő félvezető-ökoszisztémák hosszabb távú stratégiai fejlesztését. Az 
együttműködés előnyös lehet mindkét fél számára, mivel India tehetségforrás lehet egy olyan 
iparág esetében, amely már most is nehezen talál munkavállalókat világszerte, különösen az 
olyan vállalatok számára, mint a TSMC vagy a Samsung, amelyek az Egyesült Államokban 
nyitnak gyárakat. 

Forrás: US finds India as a trusted partner for diversifying semiconductor supply chain, to sign 
an MoU 

Modi miniszterelnök szerint India a női fejlődéstől a nők vezette fejlődés 
irányába mozdult el az utóbbi 9 évben 
PTI, The Times of India, 2023. március 10. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök pénteken egy webinárium keretében arról beszélt, hogy 
India az elmúlt években jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy a fejlődésben a nők 
vezető szerepet töltsenek be. A politikus szerint Indiában a tudomány, technológia és a 
matematika területén 42%-os a nők foglalkoztatottsága. A nők munkaerőpiacon való 
boldogulását az állam kölcsönökkel is támogatja. Modi hangsúlyozta, hogy bízik benne, hogy 
hamarosan a nők vezette smart-up-ok is unikornissá (olyan vállalattá, amelynek értéke eléri 
az 1 milliárd dollárt) válhatnak a jövőben. A szövetségi költségvetésbe idén már ezt a törekvést 
is belefoglalták az illetékesek. 

Forrás: India moved from women development to women-led development  in last nine years: 
PM Modi 

  



 
 

 
 

11 

Ishaq Dar szerint Pakisztán néhány napon belül aláírja a megállapodást az IMF-
fel 
Staff Report, Pakistan Today, 2023. március 10. 

Ishaq Dar pakisztáni pénzügy- és adóügyi miniszter csütörtökön kijelentette, hogy a következő 
napokban aláírják a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötendő megállapodást, amivel már 
minden követelményt teljesített az ország. „Nagyon közel vagyunk az IMF-fel kötendő 
megállapodás aláírásához, és ez a következő napokban megtörténik" – mondta a miniszter, 
miközben a pénzügyminisztérium által szervezett, „A gazdasági stabilitás újjáélesztése az 
államháztartás irányításának megerősítésével" című szemináriumon beszélt. A miniszter 
elmondta, hogy a Pakisztáni Muszlim Liga-Nawaz (PML-N) kormánya már korábban, 2013-16-
ban is teljesítette a teljes programot az IMF-fel, és elkötelezett amellett, hogy most is teljesítse 
azt, annak ellenére, hogy az előző kormány kemény feltételeket fogadott el. Ishaq Dar 
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a pakisztáni gazdasággal kapcsolatban sokan még mindig 
kicsinyes üzelmeket folytatnak, és pletykákat terjesztenek a fizetésképtelenségről, ami 
szerinte teljesen értelmetlen hozzáállás. Elmondta, hogy a súlyos gazdasági válság, amelyet a 
koalíciós kormány örökölt, még mélyebb és összetettebb, mint a 2013-as és az 1990-es 
évekbeli válság, de a kormány legnagyobb őszinteségével és körültekintő politikájával az 
ország kilábalt a mocsárból. 

Forrás:  Staff-level agreement with IMF to be signed in few days: Ishaq Dar 

A Nepálban megtermelt energiát az indiai és bangladesi piacokra exportálnák 
RSS, NepalNews, 2023. március 08. 

Pushpa Kamal Dahal miniszterelnök bizakodását fejezte ki, hogy a Nepálban termelt energia 
fokozatosan eljut az indiai és a bangladesi piacokra. A Solukhola Dudhkoshi 
vízenergiaprojektet kedden felavatva a miniszterelnök elmondta, hogy a nepáli és indiai 
energiaügyi miniszterek nemrégiben tartott közös találkozója megnyitotta az utat Nepál 
energiaexportja előtt, és hozzátette, hogy az energiaexport megfelelő eszköz az ország 
kereskedelmi deficitjének csökkentésére. A 86 megawatt kapacitású projekt a magánszektor 
által eddig megvalósított legnagyobb villamosenergia-projekt az országban. A sikeres 
tesztelést követően a projekt megkezdte a kereskedelmi áramtermelést, és az ott termelt 
áram a 132 KV-os Solu folyosó átviteli vezetéken keresztül kapcsolódik az országos hálózathoz. 
A projekt maga egy 12 kilométer hosszú, 132 KV-os távvezetéket épített ki. 

Forrás:  Nepal's energy to be exported in Indian, Bangladeshi markets 
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Délkelet-Ázsia 

A kuala lumpuri és a londoni értéktőzsde központosított fenntarthatósági 
jelentéstételi platformot vezet be áprilisban 

The Borneo Post, 2023. március 8. 

A Bursa Malaysia (BMYS.KL) és a London Stock Exchange Group (LSEG.L) a jövő hónaptól egy 
központosított fenntarthatósági jelentéstételi platformot vezet be, amely segít a vállalatoknak 
kiszámítani szén-dioxid-kibocsátásuk hatását – jelentette be Datuk Seri Anwar Ibrahim, 
Malajzia miniszterelnöke. A platform várhatóan támogatni fogja a cégeket, köztük a tőzsdén 
nem jegyzett kis- és középvállalkozásokat is abban, hogy a megállapított globális 
szabványoknak megfelelően tegyenek közzé környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) 
adataikat. „Ez a platform kulcsfontosságú szerepet játszhat Malajzia zöld irányba való 
elmozdulásában, és támogathatja fenntartható fejlődésünket, miközben magasan képzett 
munkahelyeket teremt a magas jövedelmű országgá válás felé vezető úton.” – mondta a 
kormányfő. 

Forrás: Anwar: Bursa Malaysia, London Stock Exchange to roll out Centralised Sustainability 
Reporting platform next month 

Megállapodott Kambodzsa és Szingapúr a transznacionális hiteliroda-
kezdeményezésről 

May Kunmakara, The Phnom Penh Post, 2023. március 9. 

Elindult a kambodzsai–szingapúri határokon átnyúló hitelirodakezdeményezés, amelyet 
mindkét ország számos vállalkozása és magánszemélye számára potenciálisan értékes 
pénzügyi forrásként szolgál. A felek szerint az együttműködés az első és pozitív lépés a 
határokon átnyúló adatáramlás elérhetősége felé, hogy mindkét ország állampolgárai és 
lakosai számára megkönnyítsék a hitelhez jutást. „Mindkét iroda bízik abban, hogy ez a 
kezdeményezés növelni fogja az iparág bizalmát az együttműködés iránt… lehetővé téve a 
hitelszolgáltatók és/vagy a potenciális munkáltatók számára, hogy teljesebb képet kapjanak 
az egyén hitelképességéről, és jobban megértsék azt.” – áll a Credit Bureau (Kambodzsa) Co 
Ltd (CBC) és a Credit Bureau (Szingapúr) Pte Ltd (CBS) közös közleményében. 

Forrás: Cambodia-Singapore transnational credit bureau initiative inked 
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Szárnyalni kezdtek a légitársaságok részvényei miután Kína engedélyezte a 
csoportos turistautak szervezését Vietnámba 

Dat Nguyen, VnExpress, 2023. március 9. 

A vietnámi légiközlekedési ágazat részvényei szárnyalni kezdtek március 9-én, miután Kína 
felvette Vietnámot a kiutazásra engedélyezett országok listájára. A nemzeti légitársaság, a 
Vietnam Airlines részvényei 13 300 VND (0,56 dollár) értéket értek el, ami 6,8%-os emelkedés 
az előző naphoz képest, és a legmagasabb érték február 1. óta. A Vietjet fapados légitársaság 
részvényárfolyama 2,2%-kal 100,500 VND-re emelkedett, amivel a harmadik egymást követő 
kereskedési napot zárhatta pozitívan. Kína, Vietnám legnagyobb turisztikai forrása március 15-
től indítja újra a csoportos utazásokat a délkelet-ázsiai országba. 

Forrás: Aviation stocks soar as China restarts Vietnam group tours 

Thaiföld adómentességgel csábítja a kriptocégeket 

Petch Petpailin, The Thaiger, 2023. március 8. 

A thaiföldi kabinet úgy döntött, hogy a digitális tokenek befektetési célú kibocsátásával forrást 
gyűjtő cégek mentesülnek a társasági adó és a hozzáadottérték-adó (áfa) megfizetése alól. Az 
új adómentesség bevezetését követően a kriptotársaságok befektetési tokeneket 
bocsáthatnak ki Thaiföldön az elsődleges vagy másodlagos értékesítésre vonatkozó adó nélkül. 
Elemzők előrejelzése szerint az új adómentesség több mint 1 milliárd dollár (35 milliárd baht) 
bevételkisesést fog jelenteni Thaiföldnek a következő két évben, egyúttal körülbelül 3,7 
milliárd dolláros kezdeti érmefelajánlást fog eredményezni. 

Forrás: Thailand woos crypto companies with tax waiver 

Vietnám csökkenti az autók regisztrációs díját az eladások fellendítése 
érdekében 

Anh Tu, VnExpress, 2023. március 9. 

A kormány felkérte a pénzügyminisztériumot és az ipari minisztériumot, hogy fontolják meg a 
gépkocsik regisztrációs díjának csökkentését és a belföldön összeszerelt járművekre kivetett 
különleges fogyasztási adók fizetési ütemezésének meghosszabbítását. A minisztériumok 
március 20-ig nyújtják be jelentésüket a miniszterelnöknek. A kérés azért hangzott el, mert az 
autógyártók arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony kereslet és a magas kamatlábak miatt idén 
visszaesés várható az autópiacon. Bennfentesek szerint a helyi autóipar kilátásai 2023-ban 
ugyanolyan borúsak lehetnek, mint a Covid-korszakban. Szakértők azt jósolják, hogy az idei 
teljes járműeladás valószínűleg nem éri el a tavalyi félmillió darabos értéket. 

Forrás: Vietnam to lower car registration fee to boost sales 
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Komolyan befolyásolhatják a természeti katasztrófák a bankok kilátásait a 
Fülöp-szigeteken 

Beatriz Marie D. Cruz, Business World, 2023. március 9. 

Az éghajlatváltozási kockázatok várhatóan hosszú távon negatív hatással lesznek a 
bankszektorra, különösen az olyan katasztrófáknak kitett országokban, mint a Fülöp-szigetek, 
közölte a Világbank. A Bank elemzése szerint a súlyos természeti katasztrófák 0,37 
százalékponttal növelhetik a bankrendszerben a nemteljesítő hitelek arányát egy évvel a 
katasztrófa után; két–három év elteltével, többszörös katasztrófát követően pedig a 
növekedés 0,56-0,6 százalékpontos lesz. A Világbank szerint a Fülöp-szigetek a világ egyik 
leginkább katasztrófa-érzékeny országa, mivel az ország teljes területének legalább 60%-a és 
lakosságának közel 74%-a több természeti veszélynek, köztük tájfunoknak, árvizeknek, 
árhullámoknak, szökőáraknak és földcsuszamlásoknak van kitéve. 

Forrás: Natural disasters, climate issues to affect PHL banks 

A maláj kormány júliusban jelenti be a fenntartható mezőgazdaság irányába 
tett lépéseket 

Nur Ashikin Louis, Dayak Daily, 2023. március 7. 

Malajzia nemzeti biomassza terve, amely az ültetvényekre, a mezőgazdaságra, az 
állattenyésztésre, a halászatra és erdőgazdálkodásra terjed ki várhatóan 2023 júliusára készül 
el, mondta Datuk Seri Fadillah Yusof miniszterelnök-helyettes. „Az a törekvésem, hogy 
ezekben az ágazatokban fenntartható körforgásos gazdaság jöjjön létre a biomassza 
szisztematikus felhasználásával és magas hozzáadott értékű termékekké történő 
feldolgozásával, amely további jövedelmet generálhat az ipar egésze számára” – tette hozzá. 
A miniszter sürgette az agrárágazat gépesítését és az automatizálását is, amit elősegítene, ha 
kihasználva a részint a jelenleg stabil pálmaolajárból származó magasabb nyereséget a cégek 
a technológiai fejlesztésekbe és a legmodernebb megoldásokba fektetnének be. 

Forrás: DPM Fadillah: National Biomass Action Plan to be ready in July 2023 
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5G-képes robotok fogják tisztítani a szingapúri folyókat, járőröznek majd az 
utcákon és gyárthatják az elektromos autókat 

Osmond Chia, The Straits Times, 2023. március 7. 

A szingapúri 5G-projektek kormányzati finanszírozását követően 2023-ban már robotok 
kezdhetnek járőrözni az utcákon, tisztíthatják a vízfelületeket, és gyárthatják az autókat a 
Hyundai Motor Group szingapúri innovációs központjának készülő gyárában. A három 
projektet az Infokommunikációs Médiafejlesztési Hatóság (IMDA) által 2021-ben indított 30 
millió dolláros alap támogatta azzal a céllal, hogy felgyorsítsa és megkönnyítse az 5G-
megoldások elfogadását és kereskedelmi forgalomba hozatalát. A program keretében eddig 
összesen hét 5G-projekt kapott támogatást. Szingapúr első két önálló 5G hálózata mára 95 
százalékos országos kültéri lefedettséget ért el. 

Forrás: 5G-enabled robots to clean Singapore’s rivers, patrol streets and build Hyundai EVs 
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Közel-Kelet 

Nyolcéves csúcson a nem olajipari magánvállalkozások aktivitása Szaúd-
Arábiában 
ة  .Al Arabiya, 2023. március 05 ,الع

2023. februárjában nyolcéves csúcsra emelkedett a nem olajipari magánvállalkozások 
tevékenysége Szaúd-Arábiában – derült ki egy felmérésből, ami arra is kitért, hogy ezt a 
kereslet erőteljes növekedése, valamint a derűs gazdasági kilátások idézték elő. A Riyad Bank 
szezonálisan kiigazított Beszerzési Menedzser Indexe (BMI) februárban 59,8-ra ugrott az előző 
havi 58,2-ről, ami 2015 márciusa óta a leggyorsabb növekedés. Az új megrendelések 
megugrása a vállalkozások gazdasági feltételeinek javulását jelzi. „A szigorodó monetáris 
feltételek ellenére a kereslet és a kínálat egyensúlya erősnek tűnt, és ez utóbbiakat a 
folyamatban lévő projektek vezérelték szerte a Királyságban, ami a termelés és a vállalatok új 
megrendeléseinek hirtelen növekedéséhez vezetett a munkaerő iránti megnövekedett 
kereslet mellett” – mondta Nájif al-Ghajth, a Riyad Bank vezető közgazdásza. Az inflációs 
nyomás azonban növeli a cégek költségeit. Szaúd-Arábia inflációs rátája januárban 3,4%-ra 
emelkedett, kissé magasabbra az előző hónaphoz képest. Ettől eltekintve a szakemberek 
szerint a javuló gazdasági feltételek növelik a jövőbeli üzleti tevékenységbe vetett bizalmat a 
következő tizenkét hónapban. 

Forrás: ة عند أع مستوى منذ  8 سنوات شاط القطاع غ النف  السعود  

Az egyiptomi kincstár áprilistól 150 milliárd fontot különít el a bérek javítására 
ق االوسط  .Asharq Al-Awsat, 2023. március 05 ,ال

Mohammed Maʿít egyiptomi pénzügyminiszter megerősítette, hogy pénzügyi csomag készült 
az állami dolgozók bérének, valamint a nyugdíjak emelésére, amelynek becsült költsége évi 
150 milliárd egyiptomi font (4,88 milliárd dollár) lesz. A kedvezményezetteknek történő 
kifizetések felgyorsítása áprilistól kezdődik, az állam azon erőfeszítéseinek részeként, hogy a 
globális inflációs hullám lehető legnagyobb részét megfékezzék. A miniszter rámutatott arra, 
hogy a „Takaful és Karama” program kedvezményezettjeinek nyújtott pénzügyi támogatások 
havi 25%-kal emelkednek. Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök azért rendelt el 
béremelést, hogy csökkentse a polgárokra nehezedő súlyosbodó és egymást követő gazdasági 
terheket, amelyek közül a legutóbbi a benzinárak 11%-os emelkedése volt. 

Forrás: 150 ل ارا من أب ة لتحس األجور اعت ه من الخزانة الم ار جن  مل
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Sokszínű Ázsia: a szingapúri „Arab negyed” 
Middle East Eye, 2023. március 04. 

A „Middle East Eye” elemzésében Szingapúr arab vonatkozásairól olvashatunk, nevezetesen 
az ún. „Arab negyedről”, amely környék jelentősen különbözik a délkelet-ázsiai országban 
megszokottaktól. Az utcákat zömök kétszintes épületek színes üzletházai szegélyezik, 
hagyományos éttermekkel, textil- és kézműves üzletekkel. Ennek a fő turisztikai célpontnak a 
szívében – amely tele van utcai művészettel – a szultán mecset található, indo-szaracén 
stílusával és feltűnő arany kupolájával. Kulcsfontosságú muszlim és kulturális enklávéként 
több mint egy évszázadon át az arab kereskedők központja volt. A terület ma olyan 
utcaneveket visel, mint „arab”, „muscat” vagy „Bussora utca”. Az arab közösség több mint 200 
éve él itt, és egykor a város egyik legtehetősebb bevándorlócsoportja volt, amely hatalmas 
földterülettel rendelkezett. Hozzájárulásuk a kereskedelemhez és számos más iparághoz 
segített Szingapúrnak a mai virágzó metropolisszá fejlődni. Ma Szingapúrban az arab lakosság 
száma 8-10 000 fő között van. „Nagyon biztonságos helyen élünk, ahol minden szorongás 
nélkül gyakorolhatjuk kultúránkat, hagyományainkat és vallásunkat” – mondja egy helyi arab 
származású kereskedő, aki elmagyarázza, hogy a hozzá hasonlók büszkék muszlim és arab 
örökségükre. 

Forrás: Singapore’s Arab Street: A closer look at the community building a new legacy 

Az Egyesült Arab Emírségek és Törökország szabadkereskedelmi 
megállapodást írt alá 
Hürriyet Daily News, 2023. március 05. 

Az Egyesült Arab Emírségek és Törökország március 3-án szabadkereskedelmi megállapodást 
írtak alá, – közölte az Öböl-menti ország elnöke – ami jelentősen hozzájárulhat a regionális 
viták miatt kialakult feszült kapcsolatok javításához. A WAM hivatalos hírügynökség jelentése 
szerint a paktum célja az áruk és termékek 82%-ára kivetett vámok megszüntetése vagy 
csökkentése. A WAM szerint a két ország közötti nem olajkereskedelem értéke tavaly elérte a 
19 milliárd dollárt, ami 40%-kal több, mint az előző évben, és 112%-kal több, mint 2020-ban. 
„A megállapodás várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy öt éven belül évi 40 milliárd dollárra nőjön 
az olajon kívüli bilaterális kereskedelem, és 2031-ig 25 000 új munkahelyet teremtsen” – tette 
hozzá a hírügynökség. 

Forrás: Türkiye, UAE sign free trade deal as ties improve 
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Mesterséges intelligenciával fejlesztik az igazságszolgáltatási ágazatot Szaúd-
Arábiában 

ق االوسطا ل ,Asharq Al-Awsat, 2023. március 06. 

Szaúd-Arábia az igazságszolgáltatási szektor fejlesztésére, valamint a technológiák és a 
mesterséges intelligencia felhasználására törekszik a bíróságokon, miután számos minisztert, 
tisztviselőt és szakértőkből, jogi és nemzetközi szakemberekből álló csoportot gyűjtött össze 
egy fedél alatt, hogy megvitassák a digitális átalakulás fontosságát az igazságszolgáltatás 
területén. Az igazságügyi miniszter a rijádi nemzetközi igazságügyi konferencián elmondta, 
hogy Szaúd-Arábia Mohammed bin Szalmán bin Abdulazíz koronaherceg és miniszterelnök 
vezetésével azon dolgozik, hogy a digitális innovációk támogatásával és a felhasználói élményt 
javító projektek elindításával minden ágazatot fejlesszen, beleértve az igazságszolgáltatást is. 
A miniszter elmondta, hogy a digitális átalakulás a következő években valósággá válik, és 
útként, nem pedig lehetőségként kell kezelni, és nem szorítja ki az emberi munkát, hanem 
inkább egy szerepcsere jön létre általa, amelynek értelmében a technológia lesz a bírósági 
folyamatok fő konstrukciója, és az egyén a megfigyelő szerepébe kerül a bírósági garanciák 
elérése érdekében. 

Forrás: ة اء الصنا  السعود الذ ر القطاع العد   تط

Egyiptom célja, hogy 100%-ban a helyi iparra támaszkodjon a villamosenergia 
tekintetében 
 .Yawm7, 2023. március 06 ,اليوم السابع

Az egyiptomi Villamos- és Megújuló Energia Minisztérium hivatalos forrása megerősítette: a 
minisztérium azon fáradozik, hogy az ország 100%-ban a helyi iparra támaszkodjon a 
villamosenergia tekintetében, és hogy elsőbbséget biztosítsanak az egyiptomi termékeknek, 
feltéve, ha azok megfelelnek a nemzetközi előírásoknak, és a legmagasabb minőséget 
képviselik. A forrás hozzátette, hogy a megújuló energiaprojektek egyiptomi terjeszkedése 
megköveteli a helyi ipar lokalizálását ezen a területen, előkészítve a villamosenergia-piac 
liberalizációját és egy versenyképes piac létrehozását, ami a polgárok és az állam érdekeit 
egyaránt szolgálja. 

Forrás: 100 ة س ة ب ستهدف االعتماد ع الصناعة المحل اء:  ه  %ال
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Szaúd-Arábia 5 milliárd dollárt helyez el a török központi bankban 
Al Arabiya News, 2023. március 07. 

Szaúd-Arábia megállapodást írt alá Törökországgal arról, hogy 5 milliárd dollárt helyez letétbe 
az ország központi bankjában. Ez a kapcsolatok javítását célzó közös erőfeszítéseket tükrözi 
Ankara és Rijád között. Törökország devizatartalékai meredeken csökkentek az elmúlt 
években a piaci beavatkozások és a 2021 decemberi valutaválság nyomán. A líra tavaly 
mintegy 30%-ot veszített értékéből a dollárral szemben, 2021-ben pedig 44%-ot. 

Forrás: Saudi Arabia deposits $5 bln in Turkey’s central bank: Statement 

A katari emír új miniszterelnököt nevezett ki 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. március 08 ,و

A katari emír, Tamím bin Hamad Ál Tháni sejk március 7-én bejelentette, hogy Mohammed 
bin abd al-Rahmán Ál Tháni sejk miniszterelnök-helyettest és külügyminisztert nevezi ki az 
Öböl-menti arab ország új miniszterelnökének, Hálid bin Halífa bin abd al-Azíz Ál Tháni sejk 
utódjául. 

Forrás: ل الحكومة شك د  ع دا للوزراء و سا جد ع رئ  أم قطر 
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán–Izrael: az együttműködések új szakasza jöhet 
UzDaily, 2023. március 3. 

Üzbegisztán befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese, Oybek Kamraev 
tárgyalásokat folytatott Izrael Üzbegisztánba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetével, Zehavit Ben-Hillel. A találkozó során a két ország képviselője megbeszélést 
folytatott az Üzbegisztán és Izrael közötti kereskedelmi, gazdasági és beruházási 
együttműködések aktuális kérdéseiről, valamint a két ország közötti partnerségi irányú 
együttműködések bővítésének kilátásairól. A találkozó napirendi pontjai között szerepelt még 
a két ország között eddig elért eredmények áttekintése, a befektetési területeken szerzett 
tapasztalok cseréjének kérdésköre, valamint az Üzbegisztán és Izrael közötti ipari 
együttműködés fejlesztésére vonatkozó további tervek aktualizálása is. A tárgyalást követően 
Kamraev kiemelte, hogy Üzbegisztánban 2018 óta 3,5-szeresére nőtt az izraeli tőkével 
rendelkező vállalkozások száma. A megbeszélés eredményeként megállapodás született az 
Üzbég Beruházási, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az izraeli külügyminisztérium alá 
tartozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség között. 

Forrás: Узбекистан – Израиль: обсуждены перспективы сотрудничества по ряду 
направлений 

Sok lehetőség rejlik az Asgabat és Baku közötti partnerségben 
Central Asia News, 2023. március 3. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök Bakuban tett látogatása során részt vett a COVID-19 
elleni küzdelemmel foglalkozó el nem kötelezett mozgalom kapcsolattartó csoportjának 
csúcstalálkozóján, ahol négyszemközti megbeszélésen találkozott Azerbajdzsán elnökével, 
Ilham Alijevvel. A találkozó során a két elnök a Baku és Asgabat közötti kapcsolatok 
bővítésének lehetőségeiről folytatott tárgyalást. A zárt ajtók mögött zajló megbeszélést 
követően Alijev, azeri elnök hangsúlyozta, hogy Ashgabat és Baku a jövőben olyan területeken 
szeretné bővítheti az együttműködést, mint az energiaszektor, a gyapottermesztés, a 
közlekedési és logisztikai szektor. A tárgyalást követő sajtótájékoztatón mindkét elnök 
egyetértett abban, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a Türkmenisztánból 
Azerbajdzsánon keresztül Európába irányuló áruszállítások bővítésére. 

Forrás: Алиев отметил широкие возможности для укрепления партнёрства Ашхабада и 
Баку 
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Szaúdi–üzbég partneri viszony a megújuló energiaszektorban 
Central Asia News, 2023. március 5. 

Üzbegisztán Beruházási Minisztériumának vezetője, Laziz Kudratov személyesen találkozott a 
szaúdi ACWA Power igazgatótanácsának elnökével, Muhammad Abunayannal. A találkozó 
során megvitatásra került a szaúdi vállalat üzbegisztáni portfóliójának aktuális állapota, 
valamint a további befektetési partnerséggel kapcsolatos fejlesztések kérdése is. A 
megbeszélés során az üzbég minisztérium és az ACWA vállalat szakemberei fontolóra vettek 
egy 2,6 GW összteljesítményű szélerőmű építésére irányuló projekt megvalósításának 
lehetőségét az üzbegisztáni Szirdarja, Bukhara régiókban és a Karakalpaksztán 
Köztársaságban. A megbeszélés végén pedig megállapodás született Szamarkand régióban egy 
500 MW, Taskent régióban pedig egy 200 MW összteljesítményű napelempark megépítéséről. 

Forrás: ACWA Power готова к развитию инвестиционного партнёрства с Узбекистаном 

Bővülő gazdasági kapcsolatok Kazahsztán és Kína között 
Mahabbat Syzdykova, Kazinform, 2023. március 6. 

2022. január-decemberben a Kazahsztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom 24,1 milliárd 
dollárt tett ki, ami 34,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbi kereskedelmi forgalmat, 
jelentette ki Alikhan Smailov Kazahsztán miniszterelnöke a Zhang Xiaoval, Kína rendkívüli és 
meghatalmazott kazahsztáni nagykövetével folytatott megbeszélésen. A kazah miniszter és a 
kazahsztáni kínai nagykövet között folytatott tárgyalás során a felek megvitatták az államközi 
együttműködések kereskedelemre, befektetésekre, az iparra és a mezőgazdaságra vonatkozó 
kérdéseket. A megbeszélésen a kazah kormányfő külön kihangsúlyozta azt a tényt, hogy Kína 
Kazahsztán egyik legnagyobb kereskedelmi partnere és a közép-ázsiai ország gazdaságába 
beruházó öt legnagyobb ország egyike. Ezt követően Alikhan Szmailov felvázolta, hogy a 
kormánya kész aktívan dolgozni a két állam között korábban kitűzött célok elérésének a 
megvalósításáért, ami a Kína és Kazahsztán közötti kölcsönös kereskedelem volumenének 35 
milliárd dollárra történő bővülését jelenti 2030-ig. A tárgyalás során a kazah fél kiemelte, hogy 
Asztana Kínába irányuló exportja az ázsiai ország teljes kereskedelmi forgalmában jelentős, 
15,6%-ot tesz ki, majd hozzátette, hogy a Kínából Kazahsztánba irányuló import éves szinten 
33,5%-os bővülés mellett elérte 11 milliárd dollárt.  

Forrás: Тесное сотрудничество и развитие партнерства: как складываются отношения 
Казахстана и Китая 
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Türkmenisztán és Üzbegisztán közös jegyzőkönyvet írt alá 
Business Turkmenistan, 2023. március 7. 

A kereskedelmi, gazdasági, tudományos, műszaki és kulturális együttműködéssel foglalkozó 
Türkmén-Üzbég Vegyes Bizottság Asgabatban megrendezett 17. ülésének eredményeként a 
két ország képviselői közös jegyzőkönyvet írtak alá, amely az Üzbegisztán és Türkmenisztán 
közötti együttműködések bővítését irányozza elő. Türkmén részről az ülésen a közép-ázsiai 
ország miniszteri kabinetét vezető Batyr Atdaev, és Türkmenisztán minisztériumainak és 
főosztályainak vezetői vettek részt. Az üzbég küldöttséget pedig az ország miniszterelnök-
helyettese, Dzsamsid Hodzsaev képviselte. A megbeszélésen a felek megállapították, hogy a 
Szerdar Berdimuhamedov türkmén és Shavkat Mirzijojev üzbég elnök közötti rendszeres és 
konstruktív tárgyalások hatékony lendületet adnak a türkmén-üzbég gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésének. A találkozó résztvevői a partnerség további erősítésének szükségességét 
megfogalmazva kiemelték a közlekedési és logisztikai szektorban, a kőolaj- és földgáziparban, 
a vegyiparban és a villamosenergia iparban, a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben 
történő regionális együttműködések meghatározó szerepét. 

Forrás: Туркменистан и Узбекистан подписали совместный Проток 

Tüntetések Grúziában 
newsgeorgia.ge, 2023. március 7. 

A grúziai parlament előtti tiltakozások miatt lezárták Tbilisziben a Rusztaveli sugárutat. A nap 
folyamán a résztvevők száma megnőtt, miután a plenáris ülésen megkezdődtek a „külföldi 
ügynökökről" szóló törvénytervezet meghallgatásai. A parlement épületétől nem messze 
mozgósították a különleges csapatokat. További rendőrosztagokat állítottak fel a parlamenttel 
szemben, a Kashveti templom mögött. A grúz Belügyminisztérium közleményben 
figyelmeztette a tüntetés szervezőit és vezetőit, hogy ne engedjenek a provokatív 
felhívásoknak, és gondoskodjanak arról, hogy a tüntetés ne váljon erőszakossá. Múlt pénteken 
egy hasonló figyelmeztetés után 36 embert tartóztattak le a parlament melletti nagygyűlésen. 
A tüntetés az esti órákban aktív zavargásokká fajultak, több helyen összetűzések alakultak ki 
a tüntetők és a karhatalmi erők között. 

Forrás: Участники акции против закона об «иноагентах» перекрыли проспект Руставели 
в Тбилиси 
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Alekszandr Lukasenko pekingi látogatásának margójára 
Dmitrij Narivocsnik, Neg.by, 2023. március 7. 

Alekszandr Lukasenko háromnapos kínai állami látogatásának hivatalos programjában nem 
csak Xi Jinpinggel folytatott tárgyalások szerepeltek, hanem a nagyvállalatok képviselőivel is, 
ahol megvitatták a fehéroroszországi kínai befektetések bővítésének kilátásait. A találkozók 
eredményeként több mint 3,5 milliárd USD értékben kötöttek üzleti megállapodásokat. A 
látogatás során 27 kormányközi, tárcaközi és régióközi megállapodást, mintegy 8 
kereskedelmi szerződést írtak alá különböző területeken (ipari és mezőgazdasági 
tevékenységek). Aláírták az államfők közös nyilatkozatát, amely kimondja a kölcsönös 
támogatást a szuverenitás, a területi integritás és az alapvető érdekek megerősítésében, ezen 
érdekek nemzetközi platformokon történő védelmében. Szó esett továbbá a fehérorosz 
bányászati szektorba való kínai befektetésekről, valamint felmerült, hogy a kínai „FAB Group” 
gépkocsi gyártó vállalat Fehéroroszország területén alakítson ki gyártó kapacitást.   

Forrás: Китайский вектор: итоги официального визита 

Lett és azeri üzletemberekkel találkozott Bakuban a lett elnök. 
Oxu.az, 2023. március 8. 

Március 8-án Egils Levits lett elnök azerbajdzsáni és lett üzletemberekkel találkozott Bakuban. 
Lettország szoros partnerének tekinti Azerbajdzsánt a gazdasági kapcsolatokban. Egils Levits 
elmondta, hogy Azerbajdzsán aktív szerepet játszik az európai energiapiacon, és kiemelt 
helyet foglal el az energiaforrások diverzifikálásában. Azerbajdzsán és Lettország szoros 
kapcsolatát hangsúlyozva Egils Levits megjegyezte, hogy a gazdasági szférában fejlődnek a 
kapcsolatok, és van remény a további bővülésre is. Hozzátette, hogy egyetértési 
megállapodást írnak alá a Lett Befektetési és Vállalkozásfejlesztési Ügynökség és az 
Azerbajdzsáni Export- és Befektetési Ügynökség (AZPROMO) között. A Lett Befektetési és 
Vállalkozásfejlesztési Ügynökség főigazgatója, Kaspars Rozkalns megjegyezte, hogy Lettország 
és Azerbajdzsán versenyképes termékek közös gyártását tudja létrehozni, és ezeket a 
termékeket az európai piacokra tervezik eljuttatni. 

Forrás: Эгилс Левитс встретился в Баку с азербайджанскими и латвийскими 
бизнесменами 
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A Perzsa-öblöt és a Fekete-tengert összekötő útvonalat javasol Örményország 
Dipanjan Roy Chaundhury, The Economic Times, 2023. március 10. 

Örményország a Perzsa-öböl-Fekete-tenger folyosó létrehozását javasolta, amely összekötné 
az indiai kereskedőket Oroszországgal és Európával. Az ajánlatot a múlt héten egy magas 
rangú tisztviselőkből és szakértőkből álló örmény delegáció tette. A látogatásra Ararat 
Mirzojan örmény külügyminiszter indiai útja idején került sor. A javasolt folyosó – amely 
párhuzamosan fut majd a Nemzetközi Észak-Dél Közlekedési Folyosóval (INSTC) – Mumbait az 
iráni Bandar Abbászszal, majd Örményországgal köti össze és halad tovább Európába vagy 
Oroszországba, megkerülve Azerbajdzsánt, amellyel India hűvös kapcsolatokat ápol Baku 
szoros Törökországgal és Pakisztánnal fenntartott kapcsolatai miatt. A Perzsa-öböl-Fekete-
tenger folyosó jól illeszkedik India terveibe, mivel olyan útvonalakat keres Európába, amelyek 
megkerülik a Szuezi-csatornát és kivédik az orosz-nyugati konfrontáció negatív hatásait. 
Tekintettel az indiai vállalatok nagyszabású külföldi infrastrukturális projektekben való 
részvételével kapcsolatos tapasztalataira, valamint India érdeklődésére az India–Európa 
közlekedési folyosó Iránon és Grúzián keresztül történő elindítása iránt, Örményország 
tárgyalások megkezdését tervezi Indiával, hogy megvitassák az indiai vállalatok és az indiai 
finanszírozás bevonását projektbe. 

Forrás: Armenia proposes Iran-Black Sea corridor for Indian traders 

Oroszország lett India negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere 
Mir Landau, rbc.ru 2023. március 11. 

Az India és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom a nem teljes 2022-2023-as pénzügyi 
évben elérte a 39,8 milliárd dollárt, ami az orosz olajimportnak köszönhető. Így Oroszország 
India legnagyobb nyersanyagszállítója lett: a Vortexa elemzői számításai szerint 2022 
novemberéhez képest az olajszállítmányok 24%-kal nőttek. Decemberben Oroszország napi 
1,17 millió hordó nyersanyagot szállított Indiának. A szakértők szerint „tele van a piac” az orosz 
olajjal, ugyanis Moszkva önköltség alatti áron kezdett vevőket keresni az ázsiai piacokon. Az 
orosz olaj árengedménye Indiában 2022 decemberében 12-15 dollár volt a korábbi 
ajánlatokhoz képest. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2022-ben India kiszorította 
Európát, az orosz tengeri olaj fő vásárlói sorából, és 16-szorosára növelte az olajimportot 2022 
februárjához képest. 

Forrás: Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии 
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