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A kínai külpolitika vezető tisztségviselője Európába látogatott 

Wang Yi kínai államtanácsos európai körútja alkalmával Olaszországban és Franciaországban 
járt, részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián, majd Magyarországra és végül 
Oroszországba látogatott. Wang Yi több mint kilenc évig volt Kína külügyminisztere, azonban 
az év elején kinevezték a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatójává, 
vagyis Kína vezető diplomatája lett. A KKP Központi Külügyi Bizottsága ugyanis Kínában a 
külpolitikai hierarchia csúcsán van, így annak igazgatója, vagyis Wang Yi a kínai külügyminiszter 
közvetlen főnöke. Wangot Qin Gang, a külügyminisztérium korábbi szóvivője és volt amerikai 
nagykövet követte a külügyminiszteri poszton. 

Wang Yi első európai állomásán, február 15-én Franciaországban zárt ajtók mögött találkozott 
Emmanuel Macron francia elnökkel, majd később Catherine Colonna francia 
külügyminiszterrel is megbeszélést folytatott. Február 16-án már Olaszországban, Rómában 
tárgyalt Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettessel, valamint az olasz külügyminiszterrel. 
Február 18-án Wang Yi Németországba érkezett, hogy részt vegyen az 59. Müncheni 
Biztonsági Konferencián, és vitaindító beszédet tartott „A világ biztonságosabbá tétele” 
címmel. A KKP  Központi Külügyi Bizottság Hivatalának igazgatója elmondta, hogy az 
emberiség hároméves harca a Covid-19 ellen egy egyszerű igazságot bizonyít miszerint 
minden ember a globális közösség tagja, így mindannyian egy közös jövővel rendelkező 
közösséghez tartozunk. Az emberi társadalomnak nem szabad megismételnie az 
antagonizmus, a megosztottság és a konfrontáció régi útját, és nem keveredhet bele a nulla 
összegű játszma, háború és konfliktus csapdájába. Wang Yi elmondta, hogy a világ 
biztonságosabbá tétele minden ember érdeke, ez pedig minden ország közös felelőssége, és 
ami még fontosabb, a helyes irány a jövőre nézve. Hozzátette, hogy egy biztonságosabb világ 
érdekében tiszteletben kell tartani minden ország szuverenitását és területi integritását, a 
vitákat párbeszéd és konzultáció útján békésen kell megoldani, továbbá az ENSZ 
Alapokmányának céljait és elveit tiszteletben kell tartani. Wang Yi az orosz-ukrán háború 
kapcsán elmondta, hogy „Kína álláspontja az ukrajnai válság politikai rendezésével 
kapcsolatban az, hogy továbbra is szilárdan a béke és a párbeszéd oldalán maradjon”. Wang, 
Olaf Scholz német kancellárral folytatott külön megbeszélésén elmondta, hogy Kína készen áll 
a Németországgal és Európával folytatott eszmecserék „teljes újraindítására”. 

A Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával Wang Yi találkozott Antony Blinken, amerikai 
külügyminiszterrel is, amely a két fél első magas rangú személyes megbeszélése volt azóta, 
hogy egy kínai „térfigyelő léggömb” bejutott az amerikai légtérbe, amit az amerikaiak lelőttek. 
Blinken ezzel kapcsolatban az Egyesült Államok szuverenitásának és a nemzetközi jognak a 
Kínai Népköztársaság eszköze általi „elfogadhatatlan” megsértésének álláspontján van. 
Azonban Blinken biztosította Wangot, hogy az Egyesült Államok nem „új hidegháborút" 
szeretne, de az USA szuverenitásának megsértése kínai légijármű által soha nem ismétlődhet 
meg. A találkozó során Blinken azt is megerősítette, hogy nem változott az Egyesült Államok 
régóta fennálló egy-Kína politikája, és hangsúlyozta a béke és a stabilitás fenntartásának 
fontosságát a Tajvani-szoroson. Wang Yi felszólította az amerikai felet, hogy változtasson 
irányvonalán, ismerje el és javítsa ki azokat a károkat, amelyeket az incidens kezelése során a 
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túlzott erő alkalmazása okozott a kínai-amerikai kapcsolatoknak. Az orosz-ukrán háború 
kérdése sem maradt ki a két vezető megbeszélésén, melynek során Blinken figyelmeztetett a 
„következményekre”, ha Kína anyagi támogatást nyújt Oroszországnak, vagy segít 
Moszkvának a szankciók szisztematikus kijátszásában. Kína azonban ezzel kapcsolatban ezen 
az állásponton van: a „Kína-Oroszország átfogó stratégiai együttműködési partnerség két 
független ország szuverenitásának tárgya. Soha nem fogadtuk el, hogy az Egyesült Államok 
diktáljon, vagy akár kényszerítő nyomást gyakoroljon a Kína-Oroszország kapcsolatokra”, 
valamint „nagyhatalomként az Egyesült Államoknak a válság politikai megoldását kellene 
előmozdítania ahelyett, hogy olajat öntött volna a tűzre és kihasználná a profitszerzés 
lehetőségét”. 

Wang Yi Németország után Magyarországra látogatott, ahol találkozott Orbán Viktor magyar 
miniszterelnökkel és Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterrel. Wang Yi elmondta, 
hogy Kína készen áll arra, hogy Magyarországgal együttműködjön a baráti kapcsolatok teljes 
körű előmozdításában, a kölcsönösen előnyös együttműködés folyamatos elmélyítésében, 
valamint a demokratikusabb nemzetközi kapcsolatok és a multipolarizált világ 
megteremtésére való törekvésben. Majd hozzátette, hogy Kína nagyra értékeli Magyarország 
aktív szerepvállalását a Kína-EU kapcsolatok fejlesztésének támogatásában, ami nemcsak a 
kínaiak és a magyarok számára előnyös, hanem Európa alapvető, hosszú távú érdekeit is 
szolgálja. 

Wang Yi február 22-én utolsó állomása Oroszország, Moszkva volt, ahol Vlagyimir Puytin orosz 
elnökkel találkozott. A két fél egyetértett abban, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet összetett 
és súlyos, de a Kína-Oroszország kapcsolat kiállta a világban bekövetkezett drasztikus 
változások próbáját, majd hozzátették, hogy a Kína-Oroszország átfogó stratégiai koordinációs 
partnerség nem tűri el harmadik fél beavatkozását vagy kényszerét, melynek az az oka, hogy 
a többpólusú világra és a nagyobb demokráciára törekszenek a nemzetközi kapcsolatokban, 
amelyet a két ország közösen támogat. 

Kína Wang Yi európai körútjával egy összehangolt diplomáciai gesztust tett Európa felé. Az 
utazás próbája volt Peking azon kísérletének, hogy diplomáciai egyensúlyt teremtsen a 
Nyugattal való kapcsolatok erősítése és a Moszkvával való szoros kapcsolatok fenntartása 
között. A müncheni biztonsági konferencián való részvételt és a párizsi, római, budapesti és 
moszkvai látogatást is magába foglaló körút tükrözi Kína azon törekvését, hogy a zéró Covid-
politikájának befejezése után biztosítsa a gazdasági kapcsolatok stabilitását az EU-val és az 
Egyesült Államokkal. Azonban erre a körútra pont akkor került sor, amikor az Egyesült Államok 
és Kína közötti feszültség a „kémléggömb” miatt eszkalálódik, és Oroszország Ukrajna elleni 
inváziója az egyéves évfordulójához közelített, illetve míg Joe Biden Kijevbe látogatott, addig 
Wang Yi Moszkvában zárta a körutat. A Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával az 
Egyesült Államok és Kína közötti találkozó kapcsán a jelentős áttörésre vonatkozó várakozások 
alacsonyak voltak, Blinken utazásának fő célja inkább az volt, hogy fellendítse a kimerült 
amerikai-kínai kapcsolatokat, és megakadályozza, hogy a feszültség nyílt konfliktusba 
torkolljon, hiszen az pozitívumként értékelhető, hogy a „kémléggömb” lelövése után 
viszonylag hamar magasrangú találkozóra került sor a két ország között. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet-Ázsia 

Az Alibaba decemberi negyedéves árbevétele meghaladta a várakozásokat 
Cissy Zhou, Nikkei Asia, 2023. február 23. 

Az Alibaba Group Holding eladásai 2%-kal 247,76 milliárd jüanra (35,92 milliárd dollárra) 
nőttek a szeptembertől decemberig tartó időszakban – jelentette csütörtökön a kínai e-
kereskedelmi vállalat, meghaladva a Refinitiv által megkérdezett 23 elemző 245,18 milliárd 
jüanos átlagos előrejelzését. A hangzhoui székhelyű kínai vállalat nettó bevétele 46,82 milliárd 
jüan volt a harmadik pénzügyi negyedévben, szemben az egy évvel ezelőtti 27,69 milliárd 
jüannal. A hivatalos adatok szerint Kína teljes kiskereskedelmi értékesítése 2022-ben 0,2%-kal 
csökkent éves szinten. Ennek ellenére az online kiskereskedelmi forgalom 4%-kal növekedett 
az előző évhez képest. 

Forrás: Alibaba December quarter sales beat expectations at $35.9bn 

Japán és Kína védelmi forródrótot kíván indítani 
Kentaro Iwamoto, Nikkei Asia, 2023. február 22. 

Japán és Kína egy kommunikációs forródrót elindításában állapodott meg, amelynek 
elindítását idén tavaszra tervezik. A két ország védelmi tisztviselői a japán fővárosban 
találkoztak és négy év után ez volt a két nemzet első magas szintű védelmi tárgyalása. A két 
fél a regionális biztonságot érintő kérdések széles skálájáról tárgyalt, beleértve a védelmi 
forródrót tavasszal történő létrehozására irányuló további együttműködést – közölte a Japán 
Védelmi Minisztérium. A kétoldalú rendszeres konzultációs keret 1980-ban kezdődött, és 
utoljára 2019 februárjában tartották meg. 

Forrás: Japan, China seek to launch defense hotline in spring 

Japánban a lakásárak már hatodik éve rekordot döntenek 
Japan Today, 2023. február 22. 

Egy kutatóintézet jelentése szerint az új társasházak átlagos egységára 2022-ben Japánban 
51,21 millió jenes rekordot döntött, ami meghaladta az előző hat év rekordját az építőanyag-
árak emelkedése miatt. Tokióban és a három szomszédos Kanagawa, Chiba és Saitama 
prefektúrában az új társasházak átlagos egységára 0,4%-kal 62,88 millió jenre emelkedett 
tavaly, miközben az új lakások kínálata 12,1%-kal csökkent. Országszerte 5,9%-kal, 72 967 
darabra csökkent az eladásra kínált lakások száma. Az intézet várakozásai szerint 2023-ban 
2,8%-kal nő a kínálat. 

Forrás: Japan 2022 average condo price hits record high for 6th year in row 
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Kína bővíti közlekedési hálózatát a fejlődés fellendítése érdekében 
Xinhua, 2023. február 23. 

Kína az elmúlt öt évben jelentős eredményeket ért el közlekedési infrastruktúra-hálózatának 
és közlekedési szolgáltatásainak fejlesztésében, és a jövőben pedig arra törekszik, hogy egy 
átfogó közlekedési rendszert építsen ki – közölte a kínai Közlekedési Minisztérium. A 2018-
2022 közötti időszakban Kína kiépítette a világ legnagyobb nagysebességű vasúti és 
gyorsforgalmi hálózatát, valamint egy világszínvonalú kikötői klasztert – mondta el Li Xiaopeng 
kínai Közlekedési Miniszter. Li elmondta, hogy az ország közlekedési rendszerébe történő 
állóeszköz-befektetések meghaladták a 17 billió jüant (mintegy 2,46 billió amerikai dollárt). 
2022 végére az ország átfogó közlekedési hálózatának teljes hossza meghaladta a 6 millió km-
t. A vasúthálózat üzemi futásteljesítménye elérte a 155 000 km-t, amelyből a gyorsvasutak 42 
000 km-t tettek ki. Az ország összesen 5,35 millió kilométernyi autópályával rendelkezett 2022 
végére, ebből 177 ezer kilométert a gyorsforgalmi utak tettek ki. 

Forrás: China expands transport network to boost development 

Yoon idén 685 milliárd dolláros exportcélt tűzött ki Dél-Koreának 
The Korea Herald, 2023. február 23. 

Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök idén 685 milliárd dolláros exportot tűzött ki célul, ami 0,2%-os 
százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és ígéretet tett arra, hogy az ország 
minden képességét mozgósítani fogja e cél elérése érdekében. A nehéz gazdasági 
körülmények ellenére Yoon megjegyezte, hogy az ország tavaly rekordmagasságú, 683,6 
milliárd dolláros exportot ért el. Idén 4,5%-os exportcsökkenést jeleznek a szakértők a 
világgazdaság lassulása és a félvezetőárak zuhanása miatt. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a tavalyi évhez képest növekedést kell produkálni, mivel „az export döntő fontosságú a 
külföldi országoktól erősen függő dél-koreai gazdaság számára”. A kormány 1,5 billió von (1,16 
milliárd dollár) költségvetési befektetést tervez a kormányzat exporttámogatására, és 
rekordmagasságú, 362,5 billió vonra bővíti a kereskedelemfinanszírozás kínálatát. 

Forrás: Yoon sets export target of $685b this year 
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Japán 5,5 milliárd dollárt ad Ukrajnának 
Japan Today, 2023. február 21. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök bejelentette, hogy 5,5 milliárd dolláros pénzügyi segélyt 
nyújt Ukrajnának. A G7 idei elnökeként Kishida bejelentette, hogy online csúcstalálkozót 
szervez, amelyhez Zelenszkij is csatlakozik az orosz invázió első évfordulója alkalmából. Ez lesz 
az első alkalom, hogy Kishida ad otthont G7-csúcstalálkozónak. Japán csatlakozott az Egyesült 
Államokhoz és az európai nemzetekhez abban, hogy szankcionálja Oroszországot annak 
ukrajnai inváziója miatt, valamint humanitárius és gazdasági támogatást nyújt Ukrajnának. 
Japán gyorsan reagált, mert tart a háború esetleges következményeitől Kelet-Ázsiában. 
Kishida szerint Oroszország inváziója kihívást jelent az egész szabályokon alapuló nemzetközi 
rend számára. Japán több mint 70 milliárd jen (520 millió dollár) kölcsönt nyújtott Ukrajnának 
sürgős gazdasági segélyként. Az ország több mint 2000 lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
ukránt fogadott be, és segítette őket lakhatási támogatással, munkahelyek támogatásával és 
oktatással. 

Forrás: Japan to give Ukraine $5.5 bil, host online G7 summit plus Zelenskyy 
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Dél-Ázsia 

Modi miniszterelnök szerint a mezőgazdasági költségvetés 2014 óta több mint 
1,25 ezer milliárd rúpiára nőtt 
Profit Report, Pakistan Today, 2023. február 16. 

Narendra Modi miniszterelnök pénteken felszólalt a „Mezőgazdaság és szövetkezetek" című 
költségvetés utáni webináriumon, amelyen kiemelte a mezőgazdasági ágazatnak a 2023-24-
es uniós költségvetésben, valamint az elmúlt 8-9 év költségvetéseiben tulajdonított 
jelentőséget. Modi miniszterelnök kijelentette, hogy „A mezőgazdasági költségvetés, amely 
2014-ben kevesebb mint 25 milliárd rúpiát (302 millió USD) tett ki, mára több mint 1,25 billió 
rúpiára (151 milliárd USD) emelkedett." Kiemelte, hogy az indiai gazdák hogyan változtatták 
meg a helyzetet azzal, hogy nemcsak önellátóvá tették a nemzetet, hanem képesek voltak a 
gabona exportjára is. A miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy India célja nem 
korlátozódhat a rizsre vagy a búzára, amikor az önellátásról vagy az exportról van szó, 
miközben hangsúlyozta, hogy a költségvetésben folyamatosan különböző döntéseket hoznak 
a mezőgazdasági ágazat előmozdítása érdekében, hogy a nemzet önellátó váljon, és az 
importra fordított pénz eljusson a gazdákhoz. 

Forrás: Agricultural budget increased to over ₹1.25 lakh crore since 2014: PM Modi 

A vállalat vezetője szerint az indiai Bharat Biotech kifejlesztette a COVID-19 
elleni nazális vakcina 10 millió adagjának előállítására alkalmas kapacitását 
Neetu Chandra Sharma, Business Today, 2023. február 24. 

A Bharat Biotech kifejlesztette a COVID-19 elleni, nemrégiben bevezetett iNCOVACC orrvénás 
vakcina több mint 10 millió adagjának előállítására alkalmas kapacitást – jelentette be a BT-
nek Sai Prasad, a Bharat Biotech minőségügyi igazgatója, aki a BioAsia, Telangana 20. 
kiadásának, az élettudományok és az egészségügy éves zászlóshajójának számító eseményen  
beszélt. A koronavírus terjedésének megelőzésében a Bharat Biotech nazális vakcinája az első 
intranazális vakcina a világon, amely elsődleges vakcinaként és emlékeztető vakcinaként is 
engedélyt kapott. Minden előnye ellenére viszont az iNCOVACC későn lépett be a COVID-19 
vakcinák piacára, így a Bharat Biotech számára kevés lehetőség maradt a jövedelmező üzleti 
ajánlatra. A Statista adatai szerint az indiai COVID-19 vakcinák piacának bevételei a 2021-22-
es évhez képest mintegy 39,3 százalékos visszaesést mutatnak a jelenlegi pénzügyi évben. 
India egészségügyi és családjóléti minisztériuma szerint a kormány eddig nem adott le 
megrendelést a Bharat Biotech nazális vakcinájára. 

Forrás: Bharat Biotech has developed capacity to make 10 mn doses of nasal vaccine against 
COVID-19, top exec says 
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Az Adani Group 442 millió dolláros beruházását jóvá hagyta Srí Lanka 
India TV Business Desk, Indiatvnews.com, 2023. február 24. 

Az Adani Group zöld utat kapott a Srí Lanka-i befektetésösztönző hatóságtól két megújuló 
energiát hasznosító létesítmény létrehozására az ország északi és keleti régióiban. A Mannar 
és Pooneryn szélerőművek kapacitása 250 MW, illetve 100 MW lesz, és együttesen 442 millió 
dolláros beruházást igényelnek. A projektek várhatóan 2025-re valósulhatnak meg. Az Adani-
csoport és az energiaügyi miniszter közelmúltbeli találkozója az első hivatalos párbeszéd azóta, 
hogy az amerikai székhelyű Hindenburg Research vádakat fogalmazott meg az indiai 
konglomerátummal szemben, amelyeket az kategorikusan tagadott. Az Adani-csoportnak az 
ország energiaágazatába való belépése kiegészíti a colombói kikötő nyugati 
konténertermináljába történő korábbi beruházásait. A Srí Lanka-i Befektetési Tanács 
közleménye szerint a projekt 1500-2000 új munkahelyet teremt. A bejelentésre akkor került 
sor, amikor Srí Lanka gördülő áramkimaradásokkal küzd, amelyek abból adódnak, hogy az 
ország küzd a megfelelő mennyiségű hő- és szénenergia előállításáért. Ez arra ösztönözte a 
kormányt, hogy gyorsítsa fel a megújuló energiával kapcsolatos projektek fejlesztését.  

Forrás:  Adani Group investment worth $442 million approved by Sri Lanka 

Lingden miniszterelnök szerint a nepáli kormány növeli a beruházásokat az 
energiaágazatban 
RSS, NepalNews, 2023. február 21. 

Rajendra Lingden nepáli miniszterelnök-helyettes, energiaügyi, vízügyi és öntözési miniszter 
azt mondta, hogy az energiaágazatban a beruházások növelésével önellátóvá kell válnia az 
országnak. A politikus hétfőn az ilami Rong vidéki önkormányzatban tartott programon 
elmondta, hogy az energiaágazatban a beruházások bővítésén dolgozik. Lingden úgy érvelt, 
hogy elkötelezett az áramtermelés növelése mellett, miközben hangsúlyozta, hogy 
mindenkinek a „nemzet az első" gondolat jegyében kell dolgoznia, mivel a politikusok 
megbízatása is erre szól. Az Ilami Kerületi Koordinációs Bizottság vezetője, Jaya Prakash Rai, 
Rana Bahadur Rai, Suryodaya önkormányzat polgármestere, Mani Kumar Syangbo, a Rong 
vidéki önkormányzat elnöke és mások is megosztották véleményüket az eseményen. 

Forrás:  Govt. to increase investment in energy sector: DPM Lingden 
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Délkelet-Ázsia 

Már több ezer munkavállalót bocsátottak el idén a kriptovállalatok 

The Straits Times, 2023. február 24. 

A digitális eszközök iparágában több mint 2000 munkahely szűnt meg 2023 első két 
hónapjában, és a vállalatok még akkor is folytatták a leépítést, amikor a kriptoárak már 
részleges fellendülést mutattak. A tőzsdék bevételei a lakossági kereskedéstől függenek, 
amely lassan élénkül, miután tavaly kudarcok és botrányok hulláma söpört végig a szektoron. 
A Chainalysis, a digitális eszközök tranzakcióinak nyomon követésére szakosodott vállalat, 
amely a szingapúri állami vagyonalapot, a GIC-t is a befektetők között tartja számon, például 
február elején jelentette be a létszámleépítést. A kripto munkahelyleépítéseket idén bejelentő 
cégek közé tartozik még az Elliptic, a Messari, az Immutable, a Polygon Labs és a GSR. 

Forrás: Crypto retrenchment persists with over 2,000 jobs lost in 2023 

Lehetővé váltak a valós idejű banki tranzakciók Szingapúr és India között 

Sharon See, The Business Times, 2023. február 22. 

A Szingapúri Monetáris Hatóság és az Indiai Központi Bank február 21-én elindította a 
PayNow-UPI összekapcsolást, amely lehetővé teszi a résztvevő pénzintézetek ügyfelei 
számára, hogy valós időben küldjenek és fogadjanak pénzeszközöket a két ország bankszámlái 
vagy e-pénztárcái között. Szingapúrban a szolgáltatás a DBS és a Liquid Group fintech cég 
ügyfelei számára lesz elérhető. Indiában az Axis Bank, a DBS India, az ICICI Bank, az Indian Bank, 
az Indian Overseas Bank és a State Bank of India vesz részt a szolgáltatásban. A fő cél minél 
több ember bevonása a hivatalos bankszektorba, és a hitelfelvételük megkönnyítése. 

Forrás: PayNow links up with India’s UPI, enabling real-time payments between Singapore and 
India 

Az EU fokozottabb tengerbiztonsági együttműködést tervez Vietnámmal 

Vu Anh, VnExpress, 2023. február 23. 

Az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke nagyra értékelte Vietnám Délkelet-
Ázsiában betöltött szerepét, és fokozott tengerbiztonsági, kiberbiztonsági, válságkezelési és 
kereskedelmi együttműködésre szólított fel. David McAllister Hanoiban a sajtónak nyilatkozva 
így fogalmazott: „Vietnám az Európai Unió egyik legfontosabb partnere a régióban. Az ASEAN-
ban betöltött aktív szerepével Vietnám kaput jelent számunkra a Délkelet-Ázsiához való 
hozzáférés tekintetében”. Vietnám egyike annak a két ASEAN-tagállamnak, amellyel az EU 
szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, és a hatályba lépése (2020) óta a kétoldalú 
kereskedelem jelentősen bővült. Vietnám az EU legnagyobb kereskedelmi partnere a régióban, 
és az európai vállalatok az ország legnagyobb külföldi befektetői közé tartoznak. 

Forrás: EU eyes increased maritime security cooperation with Vietnam 
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A Pertamina Geothermal Energy részvényei megkezdték a kereskedést az 
indonéz értéktőzsdén 

Ahmad Faqih Zuhair, Business News, 2023. február 24. 

A Pertamina Geothermal Energy Tbk (tőzsdei kód: PGEO) bevezette első részvényeit az 
Indonéziai Értéktőzsdére (IDX). A PGE-nek sikerült 9,05 milliárd IDR (588 250 USD) összegű 
forrást bevonnia. Eközben a PGE részvényei 5,14 százalékos csökkenéssel, 830 IDR-es (0,05 
USD) pozícióban nyitottak a részvényenkénti 875 IDR-es induló árról, a legmagasabb szint 925 
IDR volt részvényenként, a legalacsonyabb pedig 815 IDR részvényenként. A teljes kereskedési 
gyakoriság 432 alkalom volt, a kereskedési volumen 248,4 millió részvény volt, a napi 
tranzakciós érték pedig 21,3 milliárd IDR (1 384 500 USD). „A tőzsdei bevezetés a vállalat azon 
tervét hivatott támogatni, hogy 2027-ig 600 megawattal növelje a saját üzemeltetésű 
beépített kapacitásbázisát.” – mondta Ahmad Yuniarto, a PGE elnök-vezérigazgatója. 

Forrás: Pertamina Geothermal Energy Catatkan Saham Perdana di BEI 

Az infrastruktúra már nem kulcskérdés az indonéz EV-ökoszisztéma 
kiépítésében 

rizved, Disulsel, 2023. február 23. 

Már nem az infrastruktúra hiánya a fő gond az elektromos járművek (EV) indonéz 
ökoszisztémájának fejlesztése terén. Amíg ugyanis léteznek általános elektromos járműtöltő 
állomások, addig nincsen probléma, mondta a Közlekedési Minisztérium közúti közlekedési 
létesítményekért felelős igazgatója, Danto Restyawan. A legnagyobb akadály szerinte az 
elektromos járművek hagyományos járművekhez viszonyított eladási értéke körüli közbizalom 
hiánya. A hagyományos járművek esetében általában van viszonteladói érték, de az 
elektromos járművek esetében az emberek még mindig bizonytalanok, hogy van-e ilyen. Ezen 
gondolkodásmód megváltoztatása nélkül, jóllehet nem lehet felgyorsítani az elektromos 
járművekre való átállást, vélekedett az igazgató. 

Forrás: Infrastruktur tidak lagi menjadi masalah utama dalam ekosistem EV 
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A Fülöp-szigetek egyenrangúvá vált a szomszédországokkal 

Revin Mikhael D. Ochave, Business World, 2023. február 23. 

 „A Fülöp-szigetek csatlakozása az RCEP-hez egyenrangúvá tesz bennünket szomszédjainkkal 
az ASEAN-régióban, valamint Ausztráliával, Kínával, Japánnal, Dél-Koreával és Új-Zélanddal” – 
nyilatkozta Stefan Schmitz, a Német–Fülöp-szigeteki Kereskedelmi és Iparkamara 
Részvénytársaság (GPCCI) elnöke. A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodásaként 
beharangozott RCEP-t február 21-én ratifikálta a filippínó Szenátus. „Bízunk abban, hogy a 
Fülöp-szigetek RCEP-hez való csatlakozása végre kiegészítheti a gazdasági reformok, például a 
kiskereskedelmi liberalizációs törvény, a külföldi befektetésekről szóló törvény és a 
közszolgálati törvény módosításai által teremtett előnyöket” – mondta Christopher Zimmer, a 
GPCCI ügyvezető igazgatója. A szabadkereskedelmi megállapodás májusban lép hatályba a 
szigetországban. 

Forrás: German chamber says PHL on equal footing with neighbors after approving RCEP 

A gazdasági fellendülés várhatóan megszünteti a bértámogatás szükségességét 
Indonéziában 

Antara News Jambi, 2023. február 22. 

A munkavállalók gazdasági helyzetének a COVID-19 világjárványt követő további javulása 
valószínűleg megszünteti a bértámogatás iránti lakossági igényt – mondta Ida Fauziyah 
indonéz munkaügyi miniszter. „Reméljük, hogy idén nem történik semmi olyan, ami miatt a 
kormánynak (bér)támogatást kellene folyósítania, mivel jelenleg a munkavállalók jövedelme 
nem csökken” – tette hozzá. A jogosult munkavállalóknak 2020 óta nyújt bértámogatást a 
kormány, amelyet 2022-ben is folytatott a támogatott üzemanyagár kiigazításénak 
kompenzálásét célozva. A miniszter azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy a kormány idén 
el kívánja-e törölni a bértámogatást vagy sem. A jelenlegi világgazdasági körülmények ellenére 
Fauziyah optimizmusának adott hangot, miszerint Indonézia gazdasága stabil, az infláció pedig 
ellenőrzés alatt marad. 

Forrás: Menaker: 2023 diharapkan tidak perlu kebijakan subsidi upah pekerja 
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A szingapúri bankok csökkenő vagyonkezelési díjakkal kell számoljanak 

The Straits Times, 2023. február 24. 

Miközben a szingapúri bankok minden eddiginél több pénzt fogadnak tehetős ázsiai 
ügyfelektől, azok óvatos üzletpolitikája csökkenti a banki bevételeket. A biztonságos pénzügyi 
menedéknek tekintett városállamban a hitelezők kevesebb díjat kapnak az ügyfelektől, azok 
ugyanis az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség és a bizonytalan gazdasági kilátások 
közepette, valamint a magasabb kamatlábak következtében visszariadnak a piaci 
kockázatvállalásoktól. Az OCBC Bank például a várakozások alatti negyedéves nyereséget ért 
el, mivel a díjbevételek a „visszafogott ügyfélbefektetési tevékenység” miatt visszaestek. 
Helen Wong, az OCBC csoport vezérigazgatójának várakozásai szerint ugyanakkor a 
vagyonkezelési díjak 2023-ban gyorsabb ütemben fognak nőni, mint a nettó kamatbevételek. 
A hitelező ezért a szolgáltatások további bővítését szorgalmazza, onshore privát banki 
tevékenységet folytat Kínában és regionális vagyonkezelői csapatokat hoz létre a 
kulcsfontosságú piacokon. 

Forrás: Singapore banks see fall in wealth management fees as rich clients turn cautious 
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Közel-Kelet 

Egyesült Arab Emírségek: búzafarm Sardzsa sivatagában 
ة  .Al Arabiya, 2023. február 17 ,الع

Az Egyesült Arab Emírségek búzát termeszt az élelmiszerbiztonság javítása érdekében. A 
kormány 2022-ben 400 hektáron épített fel egy gazdaságot Mleihában, ahol a tengervizet 
sótalanítást követően öntözésre használják. Halífa al-Tunajdzsí, Sardzsa Mezőgazdasági és 
Állattenyésztési Minisztériumának vezetője elmondta, hogy ami megerősítette és lendületet 
adott a búzatermesztésnek az nem más, mint hogy az elmúlt években problémák adódtak az 
ellátási láncok tekintetében, amihez a Covid-19-világjárvány és az orosz-ukrán háború is 
hozzájárult. A kormány adatai szerint az Egyesült Arab Emírségek 1,7 millió tonna búzát 
importált 2022-ben, és Sardzsa szükséglete elérte a 330 000 tonnát. A Mleiha-farm termelése 
várhatóan eléri az évi 1600 tonnát, ami egy apró lépést jelent az olajtermelő Öböl-állam azon 
ambíciója felé, hogy növelje a saját mezőgazdasági termelését. A hatóságok szerint az 
öntözéshez szükséges napi 18 000 köbméter sótalan tengervíz előállításának energiaköltségei 
a projekt mértékének növekedésével arányosan csökkenni fognak. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Klímaváltozási Konferenciájának (COP 28) idén otthont adó Egyesült Arab 
Emírségek újrahasznosítható élelmiszereket kíván előállítani és csökkenteni a hulladék 
mennyiségét. A farm időjárási és talajadatokat gyűjt mesterséges intelligencia és hőképalkotás 
segítségével az öntözési arány szabályozására és a növekedés nyomon követésére. 

Forrás:  اإلمارات حثا عن األمن الغذا   مزرعة قمح  صحراء الشارقة 

Az Egyesült Arab Emírségek első a világon a mobil internet sebességében 
 .Al Khaleej, 2023. február 18 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek 2023 januárjában globálisan az első helyen állt a mobilinternet 
sebességét tekintve 161.15 Mbps átlagsebességgel, majd Katar követte 155.51 Mbps-mal és 
Norvégia 136.08 Mbps átlagos mobilinternet-sebességgel. A vezetékes szélessáv tekintetében 
ugyanebben az időszakban az Egyesült Arab Emírségek az első helyen állt regionálisan és a 
negyedik helyen globálisan 207,41 Mbps-mal, míg Szingapúr, Chile és Kína 234,55, 224,84 és 
211,34 Mbps átlaggal az élen végzett. Ami a városok összehasonlítását illeti, a 2023. januári 
vezetékes szélessávú internetsebességet tekintve, valamint a Speedtest legfrissebb, a világ 
179 országának 200 városát lefedő adatai alapján Abu-Dzabi 247,27 Mbps átlagsebességgel 
regionálisan az első és globálisan a második helyen állt Peking mögött, amely 277,57 Mbps 
sebességgel vezette a listát, míg Sanghaj 236,01 Mbps-mal a harmadik, Bangkok 228,29-cel a 
negyedik, New York pedig 224,86 Mbps-os sebességgel az ötödik helyen végzett. 

Forrás:  نت ع المحمول عة اإلن ا    اإلمارات األو عالم
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Arab izraeli vezetők petíciót írtak alá tiltakozva az igazságszolgáltatás 
átalakítása ellen 
The Times of Israel, 2023. február 19. 

Mintegy 200 vezető pozícióban lévő arab izraeli írt alá egy petíciót az izraeli kormány tervezett 
igazságügyi átalakítása ellen, és sürgette közösségüket, hogy csatlakozzanak a terv elleni 
tömeges tiltakozásokhoz. Az arab vezetők, köztük polgármesterek, volt parlamenti képviselők, 
vezető szakemberek, művészek és professzorok arra figyelmeztettek a petícióban, hogy ha a 
jogi fékeket és ellensúlyokat aláássák, akkor valószínűleg a kisebbségi közösségek lesznek az 
elsők között, amelyek sérülni fognak. „Olyan rendszerváltás zajlik, amely minden állampolgár 
életét érinti, mind személyes, mind általános szinten, és az arab közvélemény lesz az első 
áldozata” – olvasható a petícióban. „A kormány ártani szándékozik az igazságszolgáltatási 
rendszernek, és bár a bíróságok korábban sem védték meg nemzeti és állampolgári jogainkat, 
jelenlétük megóvott bennünket a kormány további ártó szándékától” – áll a közleményben. A 
petíció arra figyelmeztetett, hogy az átalakítás megnyitja az utat az arabok közszférában való 
részvételének csökkentésére irányuló erőfeszítések előtt. 

Forrás: ‘First to be harmed’: Arab Israeli leaders sign petition against judicial overhaul 

München: Jordánia és az észak-iraki régió küldöttsége megvitatta az 
együttműködés fokozásának lehetőségeit 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 19 ,و

Jordánia és az észak-iraki régió küldöttsége megvitatta, hogy miként lehetne fokozni a két fél 
közötti együttműködést a különböző területeken. Erre Ajman asz-Szafadi jordániai 
külügyminiszter és Necsírván Bárazáni iraki regionális elnök találkozóján került sor, a 
müncheni biztonsági konferencia alkalmával. A jordániai külügyminisztérium szombat este a 
hivatalos fiókján közzétett tweetben közölte, hogy „Ajman asz-Szafadi külügyminiszter 
tárgyalásokat folytatott az iraki kurdisztáni régió elnökével, Necsírván Bárazánival a müncheni 
biztonsági konferencián”. A megbeszélések „a Jordánia és a régió közötti együttműködés 
fokozására összpontosítottak a különböző területeken” – mondta, anélkül, hogy további 
részleteket közölt volna a találkozó konkrét témáiról. Február 17-én kezdődött az 59. 
müncheni biztonsági konferencia a német városban, több ország vezetőinek és kormányfőinek 
részvételével. 

Forrás: ز التعاون حثان تع م شمال العراق ي قل  ميونخ.. األردن و
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Törökország: néhány történelmi emlékmű a nagy rengések ellenére is állva 
maradt 
Hürriyet Daily News, 2023. február 19. 

A nagy földrengések során 11 török tartomány néhány fontos történelmi emléke csak kisebb 
károkat szenvedett. A földrengések által leginkább sújtott Gaziantep tartomány egyik 
legfontosabb múzeumában, a Zeugmában a római korból származó történelmi oszlopok még 
mindig állnak. A helyreállítás során használt vakolatok ugyan megrepedtek és a földre 
hullottak, de nem alakult ki olyan helyzet, amely veszélyeztetné az ott található tárgyak 
épségét. A történelmi mozaikoknak sikerült megőrizniük egyedi textúrájukat a rengésekben, 
míg az 1,60 méter magas Mars-szobor és a Cigánylány, – a múzeum kedvenc alkotásai – szinte 
sértetlenül vészelték át a földrengéseket. Emellett az 5000 éves történelmi Harput negyed 
Elazığban, amely az UNESCO ideiglenes örökség listáján szerepel, számos földrengést élt át 
megépítése óta. A környéken, ahol a 2020-as és a február 6-i rengést is érezték, nem találtak 
jelentős kárt. A történelmi leletek, például a Harput-kastély, a fürdők, a kúriák és az íves 
minaret is sértetlenül megúszták a katasztrófát. 

Forrás: Some historical monuments still standing despite major quakes 

Szaúd-Arábia egy 48,8 millió dollár értékű projektről állapodott meg Szíria és 
Törökország megsegítésére 
Al Arabiya News, 2023. február 20. 

Szaúd-Arábia egy több mint 183 millió riál (kb. 48,8 millió dollár) értékű projektről állapodott 
meg Szíria és Törökország megsegítésére a február 6-án bekövetkezett pusztító erejű 
földrengések után – jelentette be február 20-án a szaúdi állami televízió. A projektek 
mibenlétéről nem közöltek részletes információkat, azokkal kapcsolatban később adnak 
hivatalos tájékoztatást. 

Forrás: Saudi Arabia signs $48.8 mln worth of projects for quake-struck Syria and Turkey 

A szaúdi és malajziai külügyminiszterek a bilaterális kapcsolatok erősítéséről 
tárgyaltak 
Asharq Al-Awsat English, 2023. február 21. 

Fajszal bin Farhán bin Abdulláh szaúdi külügyminiszter hétfőn Rijádban tárgyalt malajziai 
kollégájával, Dr. Zambry Abdul Kadirral. Megvitatták az országaik közötti kapcsolatokat és azok 
fejlesztésének módjait minden területen, továbbá kitértek a regionális és nemzetközi 
fejleményekre, valamint az ezek érdekében tett erőfeszítésekre is. Ezen felül szóba került a 
politikai ügyek koordinációjának fokozása és a gazdasági kooperáció erősítése. 

Forrás: Saudi, Malaysian FMs Discuss Boosting Bilateral Ties 
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Erdoğan: A megrongálódott falvaink egy éven belül felépülnek 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 22 ,و

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kijelentette, hogy a földrengés sújtotta területeken 
található falvak egy éven belül újjáépülnek. Ez a február 21-én, a dél-törökországi földrengés 
által érintett Osmaniye tartományban tett látogatását követő sajtónyilatkozatokban hangzott 
el. 

Forrás:  ب خالل عام و احد رة س  أردوغان: قرانا المت
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Kirgiz–Magyar Rektori Konferencia Budapesten 
Akipress, 2023. befruár 17. 

Szadir Zsaparov kirgiz elnök magyarországi látogatása keretében Budapesten került 
megrendezésre az első Kirgiz-Magyar Rektori Konferencia. Az eseményen 18 kirgiz egyetem 
vezetője és több mint 40 magyar egyetem rektora is képviseltette magát. A konferencián 
Ulanbek Mambetakunov kirgiz oktatási és tudományos miniszter köszönetét fejezte ki a 
rektori konferencia szervezőinek azért a lehetőségért, hogy közbenjárásuknak köszönhetően 
kapcsolatok épülhetnek ki a két oroszág egyetemei között. Magyar részről Hankó Balázs, a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Borhi László, a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke és Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémia rektora mondott 
beszédet. A konferencia eredményeként 31 együttműködési megállapodás aláírására is sor 
került, mely a hallgatói és oktatói csereprogramoktól kezdve a közös tudományos és kutatási 
projektek megvalósításáig több oktatási és tudományos kérdést és területet is érint. 

Forrás: На Кыргызско-Венгерской конференции ректоров подписан 31 документ о 
сотрудничестве 

Qingdao adott otthont a Kína + Közép-Ázsia ipari és befektetési fórumának 
Turkmenportal, 2023. február 17. 

A kínai Qingdaoban került megrendezésre az első Kína + Közép-Ázsia Ipari és Befektetési 
fórum, amely központi témája a kölcsönösen előnyökön alapuló regionális gazdasági 
fejlődések előmozdítása volt. A kétnapos rendezvény kezdetén Xi Jinping kínai elnök levélben 
köszöntötte a fórum résztvevőit, melyben hangsúlyozta, hogy Kína a jövőben továbbra is 
elkötelezett a közép-ázsiai piacok felé és kész az ipari technológiák megosztására is a közép-
ázsiai országokkal. A fórum végén a résztvevők kiemelték a Kína és Közép-Ázsia közötti 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fontosságát, kitérve arra, hogy a Kína és az öt közép-
ázsiai ország közötti diplomáciai kapcsolatok kezdetekor (1992) a közép-ázsiai régió országai 
és Kína között kereskedelem mindössze 500 millió dollár volt, 2022-re viszont ez a szám elérte 
az 50,1 milliárd dollárt. 

Forrás: В Циндао проходит промышленно-инвестиционный форум Китай + Центральная 
Азия 
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Több mint 22 milliárd dollárnyi befektetés érkezett Kazahsztánba 
Mahabbat Syzdykova, Kazinform, 2023. február 18. 

Kazahsztán miniszterelnöke, Alikhan Szmailov a kazah Befektetési Klímajavító Tanács soros 
ülésén tartott beszédében kiemelte, hogy az országot érintő külső kihívások ellenére 
Kazahsztán gazdasága 2022-ben is megtartotta pozitív növekedési ütemét és befektetési 
vonzerejét. Különösen igaz ez az országba irányuló külföldi tőkebefektetések esetében, 
melynek mértéke 2022 első kilenc hónapjában 17,8%-kal nőtt és elérte 22,1 milliárd dollárt. 
Az új gazdasági valósággal összefüggésben az asztanai kormány továbbra is javítja a külföldi 
befektetők feltételeit és a különböző üzleti projekteket is folyamatosan átfogó támogatásban 
részesíti, beleértve a fiskális és egyéb juttatásokat, valamint kedvezményeket, mondta 
Szmailov. Ezen kívül a kazah miniszterelnök az országban bevezetett új, a beruházási 
kötelezettségekről szóló megállapodással kapcsolatban a továbbfejlesztett szerződésminták, 
valamint a beruházási szerződések megkötésének  egyszerűsítését emelte ki. 

Forrás: Более $22 млрд инвестировали в Казахстан за девять месяцев 2022 года 

Megkezdődhet az Európa–Kaukázus–Ázsia kereskedelmi folyosóval 
kapcsolatos ügyek digitalizálása 
Day.Az, 2023. február 20. 

A TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) tagországai jóváhagyták az Európa-
Kaukázus-Ázsia kereskedelmi folyosó digitalizálásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról 
szóló döntést. A jóváhagyott dokumentumok között szerepelt a határátlépési ügyekre 
vonatkozó forródrót koncepciója, a gépjármű ellenőrzőpontok értékelésének 
módszertanának új kiadása, valamint a TRACECA folyosó útvonalaira vonatkozó statisztikai 
adatok kialakítása, amelyek célja a határátlépési eljárások megkönnyítése és a TRACECA 
folyosó mentén a rakomány mennyiségének kiszámításának hatékonyságának növelése.  

Forrás: TRACECA создаст рабочую группу по цифровизации коридора Европа-Кавказ-Азия 
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Óriási a kiaknázatlan potenciál Üzbegisztán és Egyiptom kapcsolatában 
Yanghi Uzbekiston, 2023. február 20. 

Shavkat Mirzijojev üzbég elnök egyiptomi látogatásával egyidőben Kairóban került 
megrendezésre az Üzbegisztán és Egyiptom közötti gazdasági együttműködés 
továbbfejlesztésének bővítésével foglalkozó kerekasztal megbeszélés, melyen az üzbég elnök 
személyesen is részt vett. A rendezvényen az üzbég delegáció mellett több egyiptomi és üzbég 
nagyvállalat vezetője is jelen volt. A rendezvényen Mirzijojev üzbég elnök is felszólalt, aki 
beszédében az Üzbegisztán és Egyiptom közötti kereskedelem fontosságát és a két ország 
közötti kereskedelmi forgalomnak az utóbbi öt évben történő növekedését emelte ki (2017-
es 10 millió dollárról 2022-re 30,5 millió dollárra). Ezen kívül az üzbég-egyiptomi üzleti 
kerekasztal esemény végén 20 szerződés aláírásáról is megállapodtak, amelyeknek összértéke 
eléri az 1,6 milliárd dollárt. 

Forrás: Между Узбекистаном и Египтом существует огромный нереализованный 
потенциал 

Üzbegisztán és Egyiptom megerősíti együttműködését 
UzDaily, 2023. február 21. 

Shavkat Mirzijojev üzbég elnök Egyiptomban tett hivatalos munkalátogatása keretében 
találkozott Abdulfattah Said Hussein Khalil al-Sisi egyiptomi elnökkel. Az üzbég elnök Kairói 
látogatása során a két államfő több közös nyilatkozatot is aláírt, melyek célja az Üzbegisztán 
és Egyiptom közötti politikai, kereskedelmi, gazdasági, beruházási, kulturális és oktatási 
együttműködések bővítése. Az aláírt megállapodások közül a legfontosabb dokumentumok a 
két ország külügyminisztériuma, valamint az Üzbegisztán Beruházási Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium és az Egyiptomi Beruházási Főigazgatóság között létrejött együttműködések 
fejlesztésével kapcsolatos nyilatkozat létrejötte volt. 

Forrás: Узбекистан и Египет укрепляют всеобъемлющее сотрудничество 

Orosz kőolajtermékek teszik ki a grúziai piac közel 70%-át 
newsgeorgia.ge, 2023. február 21. 

2023 januárjában Grúzia 82 millió dollár értékben vásárolt üzemanyagot, amelynek 69%-át 
Oroszországból szállították – jelentette a Sakstat Nemzeti Statisztikai Szolgálat. Tavaly év 
végén a Grúziába irányuló szállítások 47%-át Oroszország adta. 2022-ben Grúzia 623 millió 
dollár értékben vásárolt olajtermékeket Oroszországból, ami 361%-kal több mint 2021-ben. 
Az oroszországi szállítások 563%-kal nőttek 2022 januárjához képest. 

Forrás: Доля российских нефтепродуктов на грузинском рынке приблизилась к 70% 
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Oroszország felfüggeszti részvételét az Új-START egyezményben 
Elena Chernenko, Kommersant, 2023. február 22. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök a szövetségi közgyűlés előtt tartott beszéde végén jelentette be, 
hogy felfüggeszti Oroszország részvételét az orosz-amerikai stratégiai támadófegyver-
egyezményben (START). Moszkva továbbra is betartja a szerződésben előírt mennyiségi 
korlátozásokat, de nem engedi be az amerikai ellenőröket nukleáris létesítményeibe, és 
leállítja egyes adatok továbbítását az Egyesült Államokba. Washingtonban „rendkívül 
kiábrándítónak és felelőtlennek" nevezték, az Orosz Föderáció elnökének döntését, de 
kinyilvánították, hogy készek megvitatni ezt a témát. „Egyes washingtoni figurák nukleáris 
fegyvereik valós tesztelésének lehetőségén gondolkodnak, beleértve azt a tényt is, hogy az 
Egyesült Államok új típusú nukleáris fegyvereket fejleszt.” – vázolta Putyin. „Ebben a 
helyzetben az orosz védelmi minisztériumnak és a Roszatomnak biztosítania kell az orosz 
nukleáris fegyverek tesztelésére való felkészültséget […] Természetesen nem mi leszünk az 
elsők, akik ezt megteszik, de ha az Egyesült Államok tesztel, akkor megtesszük” – közölte az 
orosz elnök.  

Forrás: Стратегические наступательные возмущения. Что означает приостановка участия 
России в ключевом двустороннем договоре с США 

2023 márciusától a Shell is jelen lesz az örmény piacon 
news.am, 2023. február 23. 

Az örmény piacra készül a világ egyik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a brit-holland Shell. 
Az Örményországba befektetéseket vonzó platform – Invest Armenia – honlapja szerint a 
cégre hivatkozva a benzinkutakhoz való benzint teljes egészében Görögországból importálják 
majd. 

Forrás: Британо-голладнская компания Shell войдет на армянский рынок с марта 2023 
года 

Egyszerűbbek lesznek a vámprocedúrák a Középső folyosó számára 
Ahraf Mekhtiev, report.az 2023. február 24. 

A középső folyosón (Trans-Caspian International Transport Route) áthaladó tranzitforgalom 
vámeljárásainak egyszerűsítése várható – közölte Iszmail Husejnov, az Állami Vámbizottság 
első elnökhelyettese a „Digitális menedzsment platform és új gazdasági kezdeményezések 
bemutatása” című konferencián. Az azeri hatóságok aktív munkát folytatnak annak érdekében 
hogy az útvonal és az ország vonzóbb legyen a szállítmányozók számára, mindemellett a 
deklarált fő cél a tranzit áramlat folytonosságának biztosítása. 

Forrás: Исмаил Гусейнов: Таможенные процедуры для транзитного потока через 
Средний коридор будут упрощены 
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Szorosabbra fűződik Belarusz és Irán együttműködése 
belta.by 2023. február 23. 

Minszkben találkozott Pavel Tkach kommunikációs és információs miniszter első helyettese, 
az Iráni Iszlám Köztársaság ipari, bányászati és kereskedelmi miniszterhelyettese, Seyyed 
Mohammad Mousavi és az iráni üzleti körök delegációja. A felek megvitatták a távközlés, 
valamint az információs és kommunikációs technológiák területén a belarusz és iráni 
vállalkozások és szervezetek számára kölcsönösen előnyös együttműködés kialakításának és 
fejlesztésének kilátásait. Az iráni üzleti körök képviselői az infokommunikációs technológiák 
területén megvalósuló projektjeit mutatták be, a legfőbb hangsúlyt a távközlési berendezések 
gyártására helyezték. 

Forrás: Беларусь и Иран планируют развивать сотрудничество в области электросвязи и 
ИКТ 
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