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Amerikai külügyminiszteri látogatás Közép-Ázsiában 

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter 2023. február 28. és március 3. közö  Közép-
Ázsiában te  hivatalos munkalátogatást, amely során a régió két országát Kazahsztánt és 
Üzbegisztánt is felkereste. Az amerikai külügy első embere Asztanában és Taskentben 
személyesen folytato  tárgyalásokat a két ország elnökével, Kasszim-Zsomart Tokajevvel és 
Shavkat Mirzijojevvel. Ezenkívül többnapos látogatása keretében Anthony Blinken mind az öt 
közép-ázsiai ország külügyminiszterével is találkozo  a C5+11 formátum keretében.  

Az amerikai külügyminiszter február végi közép-ázsiai látogatásának hivatalos célja az Egyesült 
Államok és a régió államai közö  biztonsági kérdések és a diplomáciai kapcsolatok 
megvitatása és fejlesztése volt. Azonban a látogatás mögö  megbúvó célok ennél 
összete ebbek voltak. 

Washington jelenlegi Közép-Ázsiával kapcsolatos állásfoglalása a régió szuverenitásának, 
terüle  integritásának és függetlenségének támogatása volt, amelyet a Trump-kormányzat 
által 2020 februárjában bemutato  Közép-Ázsia poli ka alapozo  meg, ez a koncepció a 
Biden-adminisztráció ala  még jobban fókuszba került. E régiós amerikai külpoli kai koncepció 
szerint az Egyesült Államok Közép-Ázsiát olyan régiónak tekin , amelyet a szabad és nyito  
nemzetközi rendszert fenyegető, közvetlen fenyegetés határol (amerikai értelmezésben ez 
Oroszország és Kína), áll a 2022-ben kiado  amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiában. 

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Blinken térségbeli látogatásának és a 
C5+1 formátumú miniszteri találkozón való részvételének célja, hogy megerősítse az Egyesült 
Államok elköteleze ségét a közép-ázsiai országok függetlensége, szuverenitása és terüle  
integritása melle , valamint hogy az Egyesült Államok Közép-Ázsia államaival együ működve 
megoldásokat találjon a közös globális kihívásokra. 

Az amerikai külügyminiszter közép-ázsiai látogatása során a C5+1 formátumban a hivatalos 
adatok szerint a gazdasági, energe kai és környezetvédelmi együ működés, az Egyesült 
Államok és az öt közép-ázsiai köztársaság közö  biztonsági együ működés kérdései kerültek 
szóba. De a valóságban valószínűleg több olyan dolog is elhangzo , amelyre a tárgyalásokat 
követő nyilatkozatok külön nem tértek ki. 

A találkozót a hivatalos nemzetközi és hazai sajtó elő  te  furcsa ambivalencia jellemezte. 
Ennek egyik példája, hogy Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a közép-ázsiai országok 
vezető beosztású diplomatáival történő találkozón és az azt követő nyilatkozatokban úgy 
emelte ki az Egyesült Államok elköteleze ségét a régió szuverenitása, terüle  integritása és 
függetlensége melle , hogy szembeállíto a az ukrajnai orosz katonai cselekményeket a régió 

 
1  A C5+1 (Central Asia 5 coutries+ United States) egy diplomáciai csúcstalálkozó, amelyet 2015 óta minden évben 
megrendeznek az öt közép-ázsiai ország: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán és az Egyesült 
Államok külügyminisztériumai között, hogy megvitassák és javítsák az aggodalomra okot adó közös kérdéseket az USA és az 
öt közép-ázsiai állam viszonylatában. Emellett a formátumot olyan regionális kérdések megvitatására is használják, mint az 
afganisztáni háború, a szíriai polgárháború, a terrorizmus elleni harc, a kábítószer- és emberkereskedelem elleni küzdelem, a 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kérdései. Más szempontból a C5+1-et úgy is tekintik, mint az Egyesült Államok azon 
kísérletét, hogy befolyást szerezzen a közép-ázsiai államok felett így szállva szembe Oroszország és Kína gazdasági, politikai 
és katonai térhódításával. 
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elő  álló kihívásokkal, például az élelmiszerárak emelkedésének és a biztonságpoli kai 
kihívásnak a kérdéseivel, amelyeket az orosz agresszió közvetlen eredményeinek tulajdoníto . 

Emelle  a Mukhtar Tleuberdi, kazah külügyminiszterrel és a térség más országaiból érkeze  
kollégáival folytato  találkozót követő sajtótájékoztatókon Blinken feltűnően túlzó 
dicséretekbe ese  Kazahsztánnal és a Tokajev által végrehajto  reformokkal kapcsolatban, 
mindezt úgy, hogy Oroszországot egyú al  többször is agresszornak nevezte. A régióval 
kapcsolatos pozi v megjegyzések melle  az amerikai külügyminiszter több nyilatkozatában  
Kína is szóba került, mint az az ország, akinek nem csak az Egyesült Államokkal, hanem más 
országokkal szemben is komoly problémái lesznek, ha Peking támogatja Oroszországot az 
ukrán konfliktusban. 

A hivatalos nyilatkozatok és diplomáciai formaságok mellet az amerikai külügyminiszter 
látogatásának zárt ajtók mögö  – Washington által nem tkolt – célja feltehetően az volt, hogy 
Oroszországot – és Kínát - Közép-Ázsia (és a Dél-Kaukázus) segítségével  gazdasági és poli kai 
elhatárolásra kényszerítse és  egyfajta „ellenséges gyűrűbe” fogja. 

Ennek keretében Blinken bejelente  egy 50 millió dollár értékű segélycsomagot is az öt közép-
ázsiai ország gazdasági megsegítésére továbbá új kereskedelmi és gazdasági „lehetőségeket” 
ígért Közép-Ázsiának, ha a térség államai teljesen megszünte k kapcsolataikat Oroszországgal, 
vagy legalábbis elkezdik leépíteni azokat. Azonban i  a régió országainak részéről több kérdés 
is felvetődö . Például, hogyan lehet „kompenzálni” a közép-ázsiai államokat az Oroszországgal 
és Kínával, mint hagyományos gazdasági partnerekkel való eltávolodás esetén? Ugyanis mind 
Kína, mind pedig Oroszország a régió legfontosabb befektetői. Az amerikai külügyminiszter új 
gazdasági „lehetőségeket” érintő kijelentésére a kazah külügyminisztérium vezetője (és vele 
együ  a másik négy régiós ország külügyi vezetője) biztosíto a az amerikai vendéget, hogy 
Asztana többvektoros külpoli kát folytatva a kölcsönösen előnyös együ működések 
érdekében igyekszik fenntartani a fékek és ellensúlyok rendszerét a világ minden országával. 
Majd kijelente e, hogy jelenleg Asztana nem lát és nem érez semmilyen kockázatot vagy 
fenyegetést Oroszország részéről, és emlékeztete  arra is, hogy Kazahsztán – és Közép-Ázsia 
más országai is – tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak és a Kollek v Biztonsági Szerződés 
Szervezetének és más régiós együ működéseknek, melynek Oroszország is résztvevője. 

Ezen kívül Asztanában és Taskentben az Egyesült Államok delegációja vélhetően újabb 
kísérletet te  arra, hogy megpróbálja Közép-Ázsiába telepíteni haderejét, vagyis legalább saját 
légitámaszpontokat nyisson meg (erre a célra például az alma-atai repülőtér tökéletes, hiszen 
egészen közel helyezkedik el Kínához). 

Az amerikai külügy közép-ázsiai látogatásának célja elsősorban az volt, hogy rávegye Közép-
Ázsia államait arra, hogy minél előbb elhatárolódjanak Oroszországtól. Az eddigi jelek szerint 
azonban Anthony Blinken amerikai külügyminiszter közép-ázsiai (egész pontosan asztanai és 
tasken ) látogatása nem azt az eredményt érte el amit várt tőle az amerikai vezetés. Tekintve 
a közép-ázsiai országokban a nyomtato  sajtóban és a digitális médiában megjelent 
véleményeket és elemzéseket inkább nega van értékelték a látogatást, sőt elemzők egy része 
úgy véli az amerikai külügy nega vabb fogadtatása közép-ázsiai országai számára a jövőben 
még gondokat okozhat. 
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Az amerikai külügyi diplomácia látogatásának eredményeként a közép-ázsiai országokra 
jellemző három pontban összefoglalható külpoli kai prioritás újra előtérbe került: 1) a közép-
ázsiai országok belügyeibe való be nem avatkozás, a terüle  integritás és szuverenitás 
megkérdőjelezhetetlensége; 2) kölcsönösen előnyös együ működés kialakítása, beleértve 
energiaforrásaik független exportját; 3) külföldi befektetések vonzása nem minden áron. 

Közép-ázsiai szempontból értékelve Anthony Blinken amerikai külügyminiszter  látogatása 
túlzo an poli kailag mo vált, rosszul alátámaszto  és nyilatkozatok terén nem megfelelően 
kiviteleze  volt. Amerikai szempontból pedig sikertelen volt az a kísérlet, hogy Közép-Ázsiára 
rákényszerítsék az Oroszországgal és Kínával fennálló kapcsolatok megszakításáról kialakíto  
washingtoni elképzelést. Ennek legfőbb oka pedig abban keresendő, hogy a Blinken által 
vezete  amerikai külügyi delegáció nem tudo  megfelelő alterna vát kínálni Közép-Ázsia 
országai számára az Egyesült Államokkal való sikeres együ működésre, ha befagyasztja az 
Oroszországgal és Kínával fenntarto  kapcsolatokat. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 
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Kelet-Ázsia 

A globális pénzügyi tevékenységek gravitációja a nyugati központok felől Ázsia 
felé tolódik el 
SCMP, 2023. március 3. 

Az elmúlt évtizedben a globális pénzügyi tevékenységek súlypontja megváltozott, és 
elmozdult a hagyományos észak-amerikai és európai központoktól Ázsia felé. A legtöbb jel 
arra utal, hogy ez az átrendeződés tovább gyorsul. Ezt a változást tükrözi a féléves Global 
Financial Centers Index legfrissebb kiadása, amelyet a shenzheni Kínai Fejlesztési Intézet és a 
londoni székhelyű Z/Yen Partners agytröszt közösen készített. Szingapúrt és Hongkongot New 
York és London után a világ négy legjobb pénzügyi központja közé sorolta. A tavaly 
szeptemberben közzétett rangsor három szárazföldi kínai várost – Pekinget, Sanghajt és 
Shenzhent – is az első 10-be helyezte. Ez megerősíti, hogy az Ázsia felé fordulás a Covid-19 
világjárvány hatása és az olyan bizonytalanságok ellenére is folytatódott, mint pl. Oroszország 
ukrajnai inváziója. 

Forrás: Global financial activities see gravity shift from Western hubs towards Asia 

A kínai jüan „jó befektetési értéket mutat” a kínai gazdaság élénkülésével 
Amanda Lee, SCMP, 2023. március 3. 

A kínai jegybank arra számít, hogy az Egyesült Államokkal fennálló kamatkülönbözet 
stabilizálódik, a jüan pedig eszközként, valamint a kereskedelem, a finanszírozás és a fedezeti 
ügyletek fizetőeszközeként vonzza majd a nemzetközi befektetőket, hiszen a kínai gazdaság 
fellendülésével a jüan menedéket jelent – mondta Pan Gongsheng, a People's Bank of China 
alelnöke. Jelenleg a hazai részvénypiac értékeltsége viszonylag alacsony, a kamatkülönbség 
Kína és az Egyesült Államok között stabil és konvergens, így a jüaneszközök jó befektetési 
értéket mutatnak. A külföldi befektetők 2022 február végén kezdtek kivonulni a kínai 
részvényekből és kötvényekből, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. A jüan még nem 
vált nemzetközi tartalékvalutává, de a nyugati szankciók hatására Oroszország megnövelte a 
használatát a nemzetközi viszonylatban. A jüan részesedése az oroszországi tőzsdei 
kereskedésben is az egekbe szökött, és októberben Oroszország lett a negyedik legnagyobb 
jüan offshore kereskedési központ. 

Forrás: China’s yuan to ‘show good investment value’ as economy recovers, US interest rate 
gap narrows 

  



 
 

 
 

9 

A kínai külügyminiszter a G20-ak erősebb együttműködését sürgeti a 
multilateralizmus és a globális fejlődés előmozdítása érdekében 
Xinhua, 2023. március 2. 

Qin Gang kínai külügyminiszter a G20-ak külügyminiszteri találkozóján tartott ülésén 
felszólította a G20-as országokat, hogy szorosabb együttműködést folytassanak a 
multilateralizmus fokozása és a globális fejlődés előmozdítása érdekében. A kínai 
külügyminiszter beszédében sürgette a G20-tagokat, hogy kötelezzék el magukat a 
multilateralizmus, a konszenzusteremtés és a globalizáció mellett, és tartsák be a 2022 
novemberében megtartott G20-ak csúcstalálkozóján tett ígéreteket. Qin elmondta, hogy a 
változékony nemzetközi helyzettel és a növekvő globális kihívásokkal szemben a G20-nak 
fokoznia kell az együttműködést, és hozzá kell járulnia a globális fejlődéshez és jóléthez. 
Erőfeszítésekre szólított fel annak érdekében, hogy a globális fejlődést "befogadóbbá, 
rugalmasabbá és mindenki számára előnyösebbé tegyék", hozzátéve, hogy a Kína által javasolt 
Globális Fejlesztési Kezdeményezés új lehetőséget kínál az ENSZ 2030-ig tartó fenntartható 
fejlődési menetrendje végrehajtásának fokozására. 

Forrás: Chinese FM urges stronger G20 cooperation to promote multilateralism, global 
development 

Szakértők szerint Kína GDP-je idén meghaladhatja az 5%-ot 
Ouyang Shijia, China Daily, 2023. március 3. 

Kína gazdasága 2023-ban valószínűleg általános fellendülést és javulást fog tapasztalni, ami 
erőteljes lökést ad a globális gazdasági növekedésnek – mondta egy vezető közgazdász. Az 
előrejelzések szerint az ország GDP-je 2023-ban éves szinten több mint 5%-kal bővül majd – 
mondta Wang Yuanhong, a Kínai Állami Információs Központ Gazdasági Előrejelzési 
Osztályának igazgatóhelyettese. „A világ második legnagyobb gazdaságának újjáéledése fel 
fogja lendíteni a globális növekedést, egyre fontosabb szerepet játszik a világgazdaság 
stabilizálásában és a világgazdaság fellendülésében" – mondta Wang. „Kína gazdasága tavaly 
a világ GDP-jének 18%-át adta. Kína hozzájárulása a világgazdasági növekedéshez pedig 36% 
körül volt 2020 és 2021 között." Míg Kína a Covid-19 alatti 3%-os növekedése elmaradt az 
előre kitűzött 5,5%-os éves növekedési céltól, az ország továbbra is a leggyorsabban növekvő 
gazdaságok közé tartozik. 

Forrás: Expert says China's GDP seen topping 5% this year 
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Dél-Korea olyan képességeket fejleszt ki melyek lehetővé tennék az észak-
koreai rakéták felszállás előtti megsemmisítését 
Ji Da-gyum, The Korea Herald, 2023. március 3. 

A Dél-koreai Védelmi Minisztérium bejelentette új rakétaelhárító stratégiáját az észak-koreai 
rakéták felszállás előtti megsemmisítésére a Yoon Suk Yeol kormány új védelmi 
reformkezdeményezése alapján. A hadsereg hangsúlyozta, hogy az úgynevezett Védelmi 
Reform 4.0 terv „elsődleges prioritása a megbízható elrettentő és válaszadási képességek 
kifejlesztése az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetésekkel szemben, amelyek jelenleg az 
egyik legkomolyabb és legreálisabb fenyegetést jelentik”. Ennek érdekében a védelmi 
minisztérium bejelentette, hogy olyan képességeket fog kifejleszteni – amelyek célja, hogy 
meghiúsítsák Észak-Korea azon kísérletét, hogy rakétákat indítsanak el. 

Forrás: S. Korea to develop capabilities to destroy N. Korean missiles before liftoff 

A Világbank felmérése szerint Japán a 104. helyre esett vissza a nemek közötti 
egyenlőtlenség rangsorában 
Japan Today, 2023. március 3. 

Japán a Világbank legfrissebb, a nők gazdasági lehetőségeiről szóló jelentésében a 104. helyen 
végzett. A 190 országra és területre kiterjedő éves felmérés nyolc területen méri fel a nemek 
közötti törvényi és szabályozási különbségeket, beleértve a munkahelyet, a fizetést, a szülői 
létet és a vállalkozói szellemet. A most kiadott jelentésben Japán átlagosan 78,8 pontot ért el 
100-ból, ugyanolyan pontszámon osztozva, mint például a Fülöp-szigetek. Japán helyezése 
folyamatosan csökkent, a 2020-as jelentésben a 74., a 2021-es jelentésben a 80., 2022-ben 
pedig a 103. helyen állt. A többi G7-es ország közül Kanada, Németország és Franciaország 
egyaránt 100 pontot ért el az indexen, ami azt jelenti, hogy a nők a férfiakkal egyenlő jogi 
helyzetben vannak az összes mért területen. Őket Olaszország és Nagy-Britannia követte 97,5, 
majd az Egyesült Államok pedig 91,3 ponttal. 

Forrás: Japan drops to 104th in gender disparity rank in World Bank survey 
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Dél-Ázsia 

Az észak-déli folyosó építkezései Nepálban 
RSS, NepalNews, 2023. február 28. 

Az észak-déli folyosó útvonalain a különböző hidak építése még nem kezdődött meg, bár a cél 
az, hogy a folyosó projektjei a következő két évben befejeződjenek. Eddig a Kaligandaki 
folyosó 15 hídja vár megépítésre, ezt követi öt híd a Karnali folyosó mentén és négy a Koshi 
folyosón. A legfrisseb információk szerint a Koshi folyosó mentén két híd már elkészült, kettő 
pedig építés alatt áll. Shyam Bahadur Khadka, az észak-déli folyosó projekt vezetője szerint a 
Barun folyó mentén egy 70 méteres híd építése jelenleg is folyamatban van. A Kalingadaki 
folyosónál öt hidat már befejeztek miközben több a végső szakaszban tart. A három folyosó 
közül a Karnali esetében a legnehezebb az előrehaladás, ahol a hidak mellett különböző 
víznyelők építése is várat magára. A Karnali folyosó mentén összesen 14 hidat kell megépíteni, 
ezek közül kilencnek a szerződéseit tavaly véglegesítették, míg ötnek a kivitelezése már 
folyamatban van. 

Forrás: Construction of numerous structures, North-South Corridor 

Egy friss jelentés szerint az indiai államok közül Karnataka és Gujarat érte el a 
legnagyobb előrelépést a tiszta energiára való átállásban 

Archyde, archyde.com, 2023. február 27. 

Karnataka és Gujarat azok az indiai államok, amelyek a legnagyobb előrelépést érték el a tiszta 
villamos energiára való átállás tekintetében – derült ki az Institute for Energy Economics and 
Financial Analysis (IEEFA) és az Ember hétfőn közzétett új közös jelentéséből. A jelentés 16 
indiai államot vizsgált négy dimenzióban, amelyek együttesen az ország éves 
energiaszükségletének 90 százalékát biztosítják. Az egyes dimenziók azt követik nyomon, hogy 
egy állam mennyire van felkészülve a fosszilis tüzelőanyag-alapú energiáról való átállásra, 
mennyire képes ösztönözni a zöldebb piaci részvételt, mennyire megbízható az 
energiarendszere, és mennyire támogatja az energiaszektor szén-dioxid-mentesítését. 

Forrás: Report: Karnataka, Gujarat making most progress in shift to clean power 
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Hamarosan megnyílik az utazók számára a Bengaluru-Mysuru gyorsvasút 
India TV Business Desk, Indiatvnews.com, 2023. március 02. 

A várva várt Bengaluru-Mysuru gyorsforgalmi út hamarosan megnyílik a nagyközönség előtt, 
így az utazók kevesebb mint 90 perc alatt elérhetik Mysurut Bengaluruból. Narendra Modi 
miniszterelnök várhatóan a jövő héten avatja fel a 117 km hosszú, 10 sávos projektet. A 
Bengaluru-Mysuru gyorsforgalmi út a forgalmi torlódások csökkentésével várhatóan fellendíti 
a beruházásokat és az ipari fejlődést a régióban. A projektet két szakaszban építették meg, egy 
52 km hosszú, öt elkerülő útból álló szakaszt már megnyitottak. Modi miniszterelnöknek a 
gyorsforgalmi út felavatása lesz a második látogatása Karnatakában két héten belül. Korábbi 
látogatása során felavatott egy repülőteret és letette két vasúti projekt alapkövét 
Shivamoggában, valamint több, az infrastruktúrával kapcsolatos projektet is felavatott: 
Belagaviban az újjáépített Belagavi vasútállomás épületét és a vasútvonal kibővítését célzó 
projektet. A Bengaluru-Mysuru gyorsforgalmi út várhatóan jelentős hatással lesz a régió 
gazdasági növekedésére, ráadásul gyorsabb és zökkenőmentesebb utazást biztosít majd az 
érintetteknek a két város között. 

Forrás:  Bengaluru-Mysuru Expressway to open for travellers soon; Details 

Banglades műtrágyagyárat hoz létre Szaúd-Arábiában 
BSS, Dhaka Tribune, 2023. március 01. 

Banglades műtrágyagyárat tervez létrehozni a Szaúd-Arábiában egy közös beruházás 
keretében. Az információ a miniszterelnök magánszektorbeli ipari és befektetési tanácsadója, 
Salman F. Rahman és Majid bin Abdullah Al Qasabi szaúdi kereskedelmi és médiaügyi miniszter 
keddi szaúd-arábiai találkozóján derült ki – áll a sajtóközleményben. A találkozó során 
különböző kétoldalú kérdésekről tárgyaltak, többek között a kereskedelemről és a 
beruházásokról, valamint műtrágyagyár létesítéséről az arab országban. Salman F. Rahman 
sürgette a szaúdi minisztert, hogy támogassa a műtrágyagyár szaúd-arábiai felállítására 
irányuló kezdeményezést. Segítséget kért továbbá a 213 bangladesi termék Szaúd-Arábiába 
történő vámmentes behozatalának biztosításához. Beszédében Majid bin Abdullah Al Qasabi 
biztosította Salman F. Rahmant, hogy mindenféle támogatást megad Bangladesnek a 
karbamidműtrágyagyár létrehozásához és a Szaúd-Arábiába való vámmentes bejutáshoz.  

Forrás:  Bangladesh to set up urea fertilizer factory in KSA 
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Délkelet-Ázsia 

Az e-kereskedelemben érdekelt indonéz vállalkozások készülnek a Ramadán 
alatt megnövekedő forgalomra 

Tempo, 2023. február 27. 

Az e-Conomy SEA jelentése szerint a digitális fogyasztók mintegy 80 százaléka 2023-ban is 
fenntartja, sőt növelni tervezi a digitális szolgáltatások használatát különösen a Ramadán alatt. 
A tavalyi adatok elemzése alapján a vállalkozások remélhetőleg jobban fel tudnak készülni az 
idei fogyasztói trendek kiszolgálására és alakítására. Ennek érdekében az indonéz e-
kereskedelmi platformok marketingstratégiáik részeként célzottan segítik a kisvállalkozásokat 
a promóciós céljaik elérésében, hiszen a tapasztalatok alapján az indonéz vásárlók kifejezetten 
értékelik a szórakoztató formátumú reklámokat. 

Forrás: Strategi Garudafood dan Kintakun Tingkatkan Penjualan saat Ramadan 

A filippínó államadósság GDP-hez viszonyított aránya csak 2024 után 
csökkenhet 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, The Business Times, 2023. február 28. 

A Fülöp-szigetek a bruttó hazai termék arányában fennálló adósságállománya középtávon 
magas marad, és csak 2024 után enyhül, ha nem következik be szakpolitikai fordulat vagy 
strukturális törés, és nem keletkezik új, jelentős adósság – közölték a Fülöp-szigeteki 
Fejlesztési Tanulmányok Intézetének (PIDS) kutatói. A Fülöp-szigeteken a járványhelyzet 
kezelése következtében 2022 végére 60,9%-ra emelkedett a GDP-arányos adósságráta a 
járvány előtti 39,6%-os szintről. A kormány célja, hogy 2025-re 60% alá, 2028-ra pedig 51,5%-
ra csökkentse a rátát. A kutatók szerint az érték idén és jövőre 66,8%-on tetőzhet, majd 2025-
ben 66,4%-ra, 2026-ban 66%-ra, 2027-ben pedig 65,7%-ra mérséklődhet. 

Forrás: Debt-to-GDP ratio seen to ease after 2024 — PIDS 
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Tavaly Vietnámban volt a legkevesebb tőzsdei bevezetés Délkelet-Ázsiában 

Vien Thong, VnExpress, 2023. február 28. 

A Deloitte jelentése szerint tavaly Vietnámban mozgósították a legkevesebb tőzsdei 
bevezetési forrást egész Délkelet-Ázsiában. Mindössze 8 sikeres tőzsdei bevezetés történt 71 
millió dollár értékben. A vietnámi tőkepiac inaktivitása főleg a tavalyi év második felében az 
inflációval kapcsolatos globális bizonytalanságoknak és a recesszió növekvő valószínűségének 
volt tulajdonítható. A tendenciához az üzemanyagárak és a kamatlábak emelkedése, a 
tőkepiaci szigorítások és a közelmúltbeli helyi pénzügyi botrányok is hozzájárultak. A 
megkezdett pénzügyi szabályozási változások jóllehet várhatóan növelni fogják a befektetői 
bizalmat és hosszabb távon stabilizálják a gazdaságot, ami már idén aktívabb tőzsdét 
eredményezhet. 

Forrás: Vietnam has smallest IPO funds in Southeast Asia 

Három új légitársaságot indítanak Thaiföldön 

Petch Petpailin, The Thaiger, 2023. március 3. 

Thaiföldön három új légitársaság, a P80 AIR, a Really Cool Air és a Landarch légitársaság 
kezdheti meg az utasok szállítását, az engedélyezési folyamat lezárását követően várhatóan 
jövőre. Thaiföldnek jelenleg nyolc fő légitársasága van, köztük a Bangkok Airways, a Nok Air, a 
Thai Asia, a Thai Asia X, a Thai Lion Air, a Thai Airways, a Thai Smile és a Thai VietJet Air. A 
közelmúltban Piyasawat Amranand, a Thai Airways International (THAI) üzleti rehabilitációs 
tervének elnöke bejelentette, hogy a veszteségek és a működési költségek csökkentése 
érdekében idén fúziót hajt végre a Thai Smile Airways és a Thai Airways légitársaságokkal. 

Forrás: 3 new airlines of Thailand to be launched next year 

A Világbank elindítja az új partnerségi keretét Laosszal 

Phontham Visapra, Laotian Times, 2023. március 3. 

A Világbank-csoport bemutatta új, 2023-26-ra szóló országos partnerségi keretét, amelynek 
célja, hogy támogassa Laoszt a gazdaság stabilizálására, a gazdasági növekedés előnyeinek 
igazságosabb elosztására és a fejlődési előrehaladás fenntartására irányuló erőfeszítéseiben. 
A keret a Laosz és a Világbank-csoport közötti több mint 60 éves partnerségre épülő 
projektfinanszírozási és tanácsadási programot vázol fel, és olyan munkaterületeket határoz 
meg, amelyek közé tartozik a kiszolgáltatott háztartások és a fenntartható megélhetés 
támogatása, valamint a táplálkozási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való inkluzív hozzáférés 
elősegítése. A program a kormánnyal, a civil társadalommal, a magánszektorral és a fejlesztési 
partnerekkel konzultálva készült, és összhangban van a kilencedik nemzeti társadalmi-
gazdasági fejlesztési terv szegénységcsökkentési stratégiáival. 

Forrás: World Bank Launches Group Partnership Framework in Laos 
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A kormányzati projektek pályázati értékelésének 2024-től környezetvédelmi 
kritériumokat is magában kell foglalnia Szingapúrban 

Wong Pei Ting, Business Times, 2023. március 2. 

Azok a vállalkozások, amelyek bizonyítani tudják áruik és szolgáltatásaik fenntarthatóságát, 
hamarosan előnyt élvezhetnek bizonyos szingapúri kormányzati pályázatokon. Mivel a 
kormány a beszállítói lánc zöldítésére törekszik, 2024-től a környezetvédelmi és 
fenntarthatósági kritériumokat is beillesztik a nagy építőipari, illetve az információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) pályázatok értékelésébe. Ez a két ágazat együttesen az 
odaítélt kormányzati közbeszerzési szerződések értékének több mint 60 százalékát teszi ki. A 
kormány az április 1-jén kezdődő 2023-as pénzügyi évtől kezdve éves jelentést fog közzétenni 
a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseiről, az elért eredményekről és a 
tervekről. A 2024-es pénzügyi évtől kezdődően pedig minden köztestület kötelezettséget 
vállal arra, hogy hasonló éves beszámolót tesz közzé. 

Forrás: Tender evaluations for government projects to include environmental criteria from 
2024 

Indonézia a kék gazdaság optimalizálását szorgalmazza 

Antara News, 2023. március 2. 

Amalia Adninggar Widyasanti, az indonéz Nemzeti Fejlesztési Tervezési Ügynökség (Bappenas) 
gazdasági ügyekért felelős helyettese arra kérte az ASEAN-tagállamokat, hogy a regionális 
gazdasági biztonság javítása érdekében optimalizálják a kék gazdaságot, mint a növekedés új 
hajtóerejét. Widyasanti megjegyezte, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) előrejelzése szerint a tengeri erőforrások hozzáadott értéke 2030-ra eléri a 
30 billió dollárt. A kék gazdaságban rejlő lehetőségeket azonban még nem aknázták ki teljes 
mértékben az ASEAN-régióban sem, holott a legtöbb ASEAN-tagország arra törekszik, hogy 
alsó-közepes jövedelmű országból felső-közepes jövedelmű országgá váljon – mutatott rá. 

Forrás: Indonesia pushes optimizing blue economy as ASEAN's new growth driver 
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Szingapúr állami befektetési alapja (GIC) 1,4 milliárd dollárt fektet be az EDPR 
európai megújuló energiával foglalkozó cégbe 

Luke Pachymuthu, The Straits Times, 2023. március 3. 

A GIC 1 milliárd eurós (1,4 milliárd szingapúri dollár) befektetést vállalt a világ egyik 
legnagyobb megújulóenergia-termelőjében, az EDP Renovaveisben (EDPR). Miguel Stilwell de 
Andrade, az EDPR anyavállalatának és Portugália legnagyobb közműszolgáltató vállalatának, 
az EDP-nek a vezérigazgatója elmondta, hogy a befektetéssel a szuverén vagyonalap 
gyakorlatilag 5 százalék körüli részesedést szerez az EDPR-ben, ami segíteni fogja a csoportot 
a megújuló energiaforrások arányának növelésében és az energetikai átállás felgyorsításában. 
Az EDPR-t, a világ negyedik legnagyobb megújulóenergia-termelőjének piacit értékét mintegy 
19,5 milliárd euróra becsülik. 

Forrás: GIC to invest $1.4b in European renewable energy firm EDPR 
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Közel-Kelet 

Támogatják a szaúdi cégeket, hogy belépjenek a kameruni és togói piacokra 
ق االوسط  .Asharq Al-Awsat, 2023. február 26 ,ال

A Beruházási Minisztérium Szaúd-Arábiában jelenleg azon dolgozik, hogy asszisztenciát 
nyújtson az összes olyan nemzeti vállalat számára, amely érdekelt az afrikai befektetésekben 
Kamerunon és Togon keresztül, és elkötelezett azt illetően, hogy támogassa a szaúdi 
befektetéseket külföldön, és kezelje a kihívásokat az illetékes hatóságokkal. Szaúd-Arábiában 
számos kormányzati szerv ösztönzi és támogatja a magánszektort a külföldi projektekbe való 
belépést illetően azáltal, hogy bemutatja a rendelkezésre álló befektetési lehetőségeket, és 
koordinálja az érintett ügynökségekkel a vállalatok és intézmények előtt álló kihívások 
kezelését a nemzetközi piacokon történő beruházások során. Az információk szerint a 
minisztérium feltárta, hogy a kameruni és togói köztársaságokban – amelyek az afrikai 
kontinens nyugati részén találhatók – számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek többek 
között érintik a turisztikai projekteket, a mezőgazdaságot, a kikötői infrastruktúrát, az 
elektromos és vízhálózatokat, a szennyvizet és a kommunikációs szférát. 

Forrás: ون وتوغو ام ة لدخول أسواق ال ات السعود  دعم ال

Az Egyesült Arab Emírségek tíz mentőautót adományozott Szíriának 
 .Al Khaleej, 2023. február 25 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek tíz olyan mentőautót adományozott Szíriának, amelyek a legújabb 
modern technikai eszközökkel vannak felszerelve, ezzel is hozzájárulva a szíriaiak 
megsegítéséhez a földrengéseket követően. Hivatalos források közölték, hogy az Egyesült 
Arab Emírségek továbbra is támogatja a szíriai egészségügyi ágazatot, és feltárja a kórházak és 
az egészségügyi ágazat szükségleteit. Szíriai illetékesek méltatták az Egyesült Arab 
Emírségeknek a szíriai egészségügy támogatására tett erőfeszítéseit, és hálájukat fejezték ki 
azt illetően, hogy a legújabb technikai eszközökkel felszerelt mentőautókat biztosították 
számukra, amelyek megkönnyítik az egészségügyi személyzet feladatainak elvégzését. 

Forrás:  ارات إسعاف مجهزة  اإلمارات تهدي سورا  10 س
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Egyiptom: 610 milliárd egyiptomi fontot költöttek el a Sínai-félszigeten történő 
beruházásokra 
 .Yawm7, 2023. február 26 ,اليوم السابع

Dr. Musztafa Madbúli egyiptomi miniszterelnök beszámolt az állam azon döntéséről, hogy a 
terrorizmus elleni háborúra összpontosítanak, amivel párhuzamosan megemlítette, hogy egy 
olyan fejlesztési folyamat zajlik, amelyre a Sínai-félszigeten még nem volt precedens a 
történelem során. Hozzátette, hogy a Sínai-félsziget fejlesztése koncentrált és átfogó az egész 
régióban, ugyanis utakat és hidakat építettek, valamint infrastrukturális és fejlesztési 
projekteket hajtottak végre, ami tükrözi azt a jövőképet, amin az egyiptomi állam dolgozik 
annak érdekében, hogy a Sínai-félsziget Egyiptom szerves részévé váljon. A miniszterelnök 
rámutatott, hogy 610 milliárd egyiptomi fontot (19,52 milliárd dollár) költöttek integrált 
fejlesztésekre és városfejlesztésre a Sínai-félszigeten, és teljes kapcsolatot hoztak létre a 
Szuezi-csatorna nyugati része és a Sínai-félsziget között, alagutak és hidak csoportján 
keresztül, hogy a fejlődést szolgálják. 

Forrás: لة ة 50 سنة مق ناء..والمحاور تخدم التنم ثمارات س لفة اس ه ت ارات جن : 610  مل  مدبو

CIA-vezetője: Irán hetek alatt feldúsíthatja a katonai minőségű uránt 
The Jerusalem Post, 2023. február 26. 

Irán heteken belül feldúsíthatja a fegyverek gyártására felhasználható uránt – mondta William 
Burns, a CIA igazgatója a CBS-nek, figyelmeztetve, hogy az Iszlám Köztársaság úton van az 
atomfegyverhez szükséges komponensek beszerzése felé. Múlt héten a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) felfedte, hogy ellenőrei 84%-ra dúsított uránt fedeztek fel, ami 
megközelíti a fegyverek előállításához szükséges 90%-os szintet. Mindezidáig azt hitték, hogy 
Irán legmagasabb dúsítási szintje mindössze 60%-os. Burns továbbá elmondta, hogy Irán 
ballisztikus rakétaprogramja is aggasztó ütemben halad előre. Burns a múlt hónapban Izraelbe 
látogatott, ahol magas szintű találkozókat tartott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és 
David Barneával, a Moszad vezetőjével. A CIA vezetője, akinek látogatására a ciszjordániai és 
a Gázai övezet biztonsági feszültségének fokozódása közepette került sor, közel-keleti útja 
keretében találkozott Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel is. 

Forrás: Iran could enrich military-grade uranium in matter of weeks - CIA chief 
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Az iraki védelmi miniszter Iránban tárgyalt a bilaterális kapcsolatok 
fejlesztésének módjairól 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 26 ,و

Thábit Muhammad Szaíd al-Abbászi iraki védelmi miniszter iráni kollégájával, Muhammad 
Reza Astiánival tárgyalt a bilaterális védelmi kapcsolatok fejlesztésének módjairól. Az Iraki 
Védelmi Minisztérium közleménye szerint Abbászi egy magas szintű küldöttség élén érkezett 
Iránba, miután meghívást kapott iráni kollégájától, hogy megvitassák az Irak és Irán közötti 
együttműködési lehetőségeket. Az „IRNA” hivatalos iráni hírügynökség a maga részéről arról 
számolt be, hogy a két miniszter hangsúlyozta a kooperáció szükségességét a határbiztonság 
megteremtése érdekében. Az iraki védelmi miniszternek ez volt az első látogatása Teheránban 
a Mohammed Sía asz-Szúdáni vezette kormány megalakulása óta. A 2022 októberi 
kormányalakítást követően Irak vezetése többször is kinyilvánította, hogy törekszik az arab és 
regionális környezettel fenntartott kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására. 

Forrás:  ة ر العالقات الثنائ ل تط حث  إيران س  وزر الدفاع العرا ي

Az egyiptomi külügyminiszter Törökországba és Szíriába látogatott 
Hürriyet Daily News, 2023. február 27. 

Sameh Shoukry egyiptomi külügyminiszter Törökországba és Szíriába látogatott. Ez az első 
ilyen látogatás az elmúlt egy évtizedben a két országgal fennálló feszült viszony közepette. A 
külügyminisztérium közleménye szerint az utazás célja, hogy Egyiptom „szolidaritást mutasson 
a két országgal és testvéri népeikkel” a Szíriát és Törökországot sújtó pusztító földrengéseket 
követően. Shoukry látogatása a legújabb példa arra, hogy az arabok újfent kapcsolatba léptek 
a nemzetközileg elszigetelt szíriai kormányzattal. Emellett az egyiptomi hatóságok szerint 
„több száz tonnányi orvosi segélyt” tartalmazó repülőgép- és haditengerészeti szállítmányt 
juttattak el Szíriába, valamint egy „technikai csapatot”, amely a Fehér Sisakosok mentőakcióit 
támogatta Szíria északnyugati részén. Aszad a 12 éve tartó szíriai háború kezdete óta 
politikailag elszigetelt a térségben. Míg Kairó és Damaszkusz nagyrészt fenntartotta 
kapcsolatait a konfliktus alatt, a kairói székhelyű Arab Liga 2011-ben felfüggesztette Szíria 
tagságát, és néhány más arab ország is megszakította velük a kapcsolatot. A halálos 
földrengések óta azonban a szíriai elnök telefonhívásokat és segélyeket kapott arab 
vezetőktől, ami megnyitotta az utat a diplomáciai kapcsolatok megújítása előtt. 

Forrás: Egypt FM to head to Türkiye, Syria for first time in decade 

  



 
 

 
 

23 

Szaúd-Arábia 400 millió dolláros megállapodást írt alá Ukrajna segélyezéséről 
Al Arabiya English, 2023. február 28. 

Szaúd-Arábia megállapodást és egyetértési memorandumot írt alá Ukrajnával, amely 400 
millió dollár humanitárius segélyben részesíti a háború sújtotta országot. Fajszal bin Farhán 
szaúdi külügyminiszter személyesen vezette a királyság delegációját Ukrajnába, és Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök a kijevi elnöki rezidenciáján fogadta a szaúdi küldöttséget. A hivatalos 
közlemény szerint megvitatták a bilaterális együttműködés bővítésének lehetőségeit számos 
területen, valamint áttekintették a közös érdekű regionális és nemzetközi fejleményeket. 

Forrás: Saudi Arabia signs $400 mln agreement for Ukraine aid as Kingdom’s FM visits Kyiv 

A Katari Fejlesztési Alap egyetértési megállapodást írt alá 25 000 gyermek 
oktatásáról Iránban 

الة االناضول و , Anadolu Agency, 2023. március 01. 

A Katari Fejlesztési Alap bejelentette, hogy egyetértési megállapodást írt alá Iránnal azért, 
hogy országszerte mintegy 24 900 iráni gyermeknek és afgán menekültnek biztosítson oktatási 
lehetőségeket. A memorandum célja, hogy kezelje azokat a nehézségeket, amelyekkel a 
gyermekek az alapfokú oktatáshoz való hozzáférés során szembesülnek, mint pl. a szegénység, 
a kulturális akadályok, az egyenlőtlenségek vagy éppen az infrastruktúra hiánya. 

Forrás: "يران م  25 ألف طفل ب ة "يوقع مذكرة تفاهم لتعل  قطر للتنم
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Jelentősen nőtt a Türkmenisztán és Irán közötti vasúti áruszállítás mértéke 
Business Turkmenistan, 2023. február 27. 

A Türkmenisztán és Irán közötti vasúti  áruforgalom 2022. március – 2023. február között 
jelentősen, több mint 57%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, jelentette be 
Gholamhossein Waledi iráni tisztségviselő. Waledi kiemelte, hogy az adatok szerint 
Türkmenisztán közel 170 ezer tonna árut importált Iránból vasúton keresztül, ami csaknem 
10%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az importált áruk zömét citrusfélék, 
cement, vegyszerek, csempék és élelmiszerek tették ki. Emellett pedig a türkmén termékek 
Iránba irányuló (vasúton keresztül) exportja meghaladta a 130 ezer tonnát, ami között főleg 
faanyagok, a fűrészáru, a papír és a lencse szerepelt. 

Forrás: Железнодорожный грузооборот между Туркменистаном и Ираном увеличился на 
57% 

1 milliárd dollárra nő az Üzbegisztán és Azerbajdzsán közötti kereskedelem 
SNG Today, 2023. február 27. 

Taskent adott otthont az üzbég-azeri interregionális fórumnak, ahol mindkét ország vállalkozói 
és tisztviselői az Üzbegisztán és Azerbajdzsán közötti együttműködések megerősítéséről 
tárgyaltak. A fórum napirendjén ezen kívül még fontos szerepet kapott a két ország közötti 
kereskedelem volumenének évi 1 milliárd dollárra történő növelése is, amely mutató elérése 
érdekében megegyezés született arról, hogy bővítik az Azerbajdzsán és Üzbegisztán közötti 
kereskedelmi kapcsolatokat. Emellett Taskent és Baku azt tervezi, hogy olyan platformokat 
hoznak létre, ahol a vállalkozók közvetlen kapcsolatot létesíthetnek egymással. A taskenti 
fórum további napirendi pontjai voltak még az interregionális együttműködésekkel 
kapcsolatos kérdések megvalósításának lehetőségei. Emellett a fórum keretében tartott 
találkozón megállapodást írtak alá a testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról Bukhara és 
Lankaran, Khíva és Shusha, Kokand és Sheki, Szamarkand és Ganja városai között. 

Forrás: Объем товарооборота между Узбекистаном и Азербайджаном увеличат до 1 
млрд долларов 
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Üzbegisztán és Azerbajdzsán vezetői a gyakorlati együttműködés kiépítésének 
fontosságát hangsúlyozták 
UzDaily, 2023. március 1. 

Bakui hivatalos látogatása keretében Shavkat Mirzijojev Üzbegisztán elnöke találkozott Ilham 
Alijev azeri elnökkel, aki megköszönte az üzbég elnök támogatását és személyes részvételét az 
el nem kötelezett országok mozgalmának csúcstalálkozóján, amelyet Bakuban rendeznek. 
Azerbajdzsáni látogatása során Mirzijojev és Alijev elnök részletesen áttekintették a két ország 
között korábban megkötött megállapodások végrehajtásának aktuális helyzetét és 
megállapították, hogy az eredményes kapcsolatoknak köszönhetően az üzbég-azeri stratégiai 
partnerségi kapcsolatok tartalma új szintre emelkedett. A találkozón mindkét elnök kiemelte, 
hogy 2022-ben több mint 50%-kal nőtt a két ország közötti kereskedelem és az Üzbegisztán és 
Azerbajdzsán közötti együttműködési projektek megvalósítása is folyamatosan bővül. 

Forrás: Лидеры Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность наращивания 
практического сотрудничества 

További 19 kazah cég exportálhat majd termékeket Szaúd-Arábiába 
Gulmira Baizakova, Kaiznform, 2023. március 1. 

Kazahsztán Mezőgazdasági Minisztériumának Állategészségügyi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Bizottsága és Szaúd-Arábia Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága közötti aktív 
együttműködési megállapodás jött létre, valamint a rijádi kazah nagykövetség támogatásával 
további 15 kazah húsfeldolgozó üzem valamint 4 méz és méhészeti termékek előállításával 
foglalkozó cég könnyített vámintézkedések mellett exportálhat termékeket Szaúd-Arábiába, 
jelentette be a kazah Földművelésügyi Minisztérium sajtószolgálata. Így összesen már 34 olyan 
kazah mezőgazdasági termékeket exportáló cég szerepel  Rijád nyilvántartásában, amely állati 
eredetű terméket szállíthat Szaúd-Arábia területére. 

Forrás: Еще 19 казахстанских компаний смогут экспортировать продукцию в Саудовскую 
Аравию 

Baku kikötőhelyet nyitott a Közép-Ázsiából érkező áruk számára 
Business Turkmenistan, 2023. március 1. 

Baku  különálló tengeri kikötőt nyitott a Közép-Ázsiából származó áruk számára, jelentette be 
Latif Sejfaddin Gandilov Azerbajdzsán kirgizisztáni nagykövete a Közlekedési folyosók Közép-
Ázsiában: új lehetőségek Kirgizisztán számára című nemzetközi fórumon. Az azerbajdzsáni 
nagykövet azt is hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán kompjáratot létesített Aktau (Kazahsztán) 
és Türkmenbashi (Türkmenisztán) városok között, ezzel is megkönnyítve a Közép-Ázsia és a 
Kaukázus közötti személyforgalmat. Gandilov megjegyezte, hogy az új közlekedési folyosók 
kialakítása nem versenyhelyzetet teremt a meglévő útvonalakért, hanem kiegészíti azokat. 

Forrás: Бакинский порт открыл причал для товаров из Центральной Азии 
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Veszélyben a Jvari kolostor Grúziában 
newsgeorgia.ge, 2023. február 26. 

A grúziai kulturális minisztérium több mint egy éve halogatja az Egyesült Államok 
Nagykövetsége által finanszírozott projekt engedélyezését, amelynek célja a kereszténység 
jelképének számító Jvari, a 6-7. századi kolostor és templom homlokzatának megőrzése. 
Mindezt a Giorgi Chubinasvili Grúz Művészettörténeti és Műemlékvédelmi Nemzeti 
Kutatóközpont hozta nyilvánosságra. A projekt minden nemzeti és nemzetközi vizsgának 
megfelelt, 2020-ban a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Ügynökség, majd a Grúziai 
Patriarchátus Építészeti, Művészeti és Restaurációs Központja hagyta jóvá. 2021 októberében 
a projekt megkapta a legmagasabb minősítést az UNESCO Világörökség Központjától az 
ICOMOS International műszaki felülvizsgálata alapján. A projekt munkálatait 2021 
novemberében kellett volna elkezdeni, amelyre félmillió dollárt különítettek el az Egyesült 
Államok grúziai nagykövetének Kulturális Örökség Alapjából. 

Forrás: Монастырь Джвари в опасности — существует сразу два проекта реставрации 

Örményországi termékek a Mesterséges Intelligencia őrült eszközei sorában 
armenpress.am 2023. március 1. 

A Forbes magazin 14 őrült eszközt nevezett meg a generatív mesterséges intelligencia számára, 
és az örmény Krisp-et és a Podcastle-t is felvette a listára. A Podcastle egy hangrögzítő 
ésszerkesztő platform beépített mesterséges intelligencia eszközökkel, amelyek segítenek 
egyszerű és gördülékeny felvételek készítésében. Úgy hangzik, mintha professzionálisan 
szerkesztették volna őket az olyan feladatok automatizálásával, mint a hangfelvételek, a 
zajeltávolítás és az átírás. A Krisp egy konferenciaprogram, amely algoritmusok segítségével 
valós időben távolítja el a háttérzajt, visszhangokat és egyéb zavaró tényezőket, így biztosítva 
a tiszta és professzionális megbeszéléseket.  

Forrás: «Forbes» армянские Krisp и Podcastle назвал сумасшедшими генеративными 
инструментами искусственного интеллекта 
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Digitális pénzt hoz létre Azerbajdzsán és Kazahsztán 
Kjamran Gaszimov, Trend.az, 2023. március 1. 

Taleh Kazimov, az Azerbajdzsáni Központi Bank elnöke kazahsztáni látogatása során digitális 
valuta létrehozásáról tárgyalt Galymzhan Pirmatovval, a Kazah Nemzeti Bank elnökével. 2023. 
február 27. és március 2. között  Azerbajdzsán Központi Bankjának elnöke, hivatalos körútja 
során megbeszéléseket tartott Tádzsikisztán és Kazahsztán központi bankjával, a kazahsztáni 
pénzügyi piacok szabályozási és fejlesztési ügynökségével, valamint az Asztanai Nemzetközi 
Pénzügyi Központ vezetésével. A látogatások során az országok pénzügyi szektora 
együttműködésének mechanizmusairól és a régió általános helyzetéről is értekeztek. 

Forrás: Центральные банки Азербайджана и Казахстана обсудили создание цифровой 
валюты 

Oroszország is részt vehet az Egyesült Arab Emírségek Mars programjában 
ria.ru 2023. március 4. 

Az Arab Emírségek együttműködnek az Egyesült Államok és Oroszország űrügynökségeivel az 
olyan tudományos kísérletek elvégzésében, amelyek célja, hogy elősegítse emberiség jövőbeli 
életét a Marson. Az Egyesült Arab Emírségek Űrközpontja tevékenységének egyik területe a 
Hold és a Mars felületén rendelkezésre álló erőforrások tanulmányozása, valamint azok 
alkalmazhatóságának módszereinek vizsgálata az adott égi testekre való későbbi kitelepülés 
során. Az Emírségek korábban is együttműködtek Oroszországgal. Több rakétát is a Bajkonúr 
állomásról indítottak. 

Forrás: Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса 

Közös ipari fejlődés stratégiájáról szerződött Belarusz és Kína 
belta.by 2023. március 3. 

Belarusz és Kína közös ipari fejlődésének integrált stratégiájának egyik prioritási területe a 
közös, Hi-tech innovatív ipari egységek létrehozása és a termelési együttműködés fejlesztése. 
A dokumentumot Pekingben írta alá a két ország ipari minisztere Alekszandr Lukasenka elnök 
kínai hivatalos látogatása keretén belül. A dokumentum értelmében a Kína és Belarusz 
nemzeti érdekeik megvalósításának megfelelő stratégiai partnerséget épít ki a korábban aláírt 
alapvető keretdokumentumokkal összhangban. 

Forrás: Беларусь и КНР подписали комплексную стратегию совместного промышленного 
развития 
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