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A magyar választások visszhangja az eurázsiai országok 
sajtójában 

A magyarországi internetes lapok számos sajtószemlét közöltek a 2022. április 3-án megtartott 
magyarországi választások visszhangjáról, ezek a cikkek azonban hagyományosan a Nyugat 
felé „fordulva” az angol és döntően német, francia sajtót tekintették át. Az Eurázsia Központ 
küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon az átfogó tájékozódáshoz és ebben az esetben a 
hiányzó térségekből származó információkkal segítse az olvasót. Ezért alábbiakban egy ilyen 
sajtószemle olvasható a teljesesség igénye nélkül. 

Keleti reakciók  

Putyin orosz elnök az elsők között gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek pártja 
győzelméhez a   parlamenti választásokon. Putyin bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy "a nehéz nemzetközi helyzet ellenére a kétoldalú partnerségek további fejlesztése teljes 
mértékben megfelel Oroszország és Magyarország népeinek érdekeinek". 

Li Keqiang kínai miniszterelnök április 4-én gratulált magyar kollégájának, Orbán Viktornak 
miniszterelnöknek választási győzelméhez. Li üzenetében hangsúlyozta, hogy mivel Kína és 
Magyarország mély, hagyományos barátságot ápol, kétoldalú kapcsolataik az elmúlt években 
magas szintű fejlődésen mentek keresztül. Leszögezte, hogy Kína továbbra is kész 
együttműködni Magyarországgal ennek a lendületnek a fenntartására, a kölcsönös stratégiai 
bizalom további erősítésére és a gyakorlati együttműködés minden területen való 
elmélyítésére, hogy a kíni-magyar átfogó stratégiai partnerséget magasabb szintre emeljék. 
Emellett Wang Yi kínai államtanácsos és külügyminiszter első külföldi vezetőként gratulált 
telefonhívás keretében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök a választást követően Twitteren gratulált Orbán 
Viktornak a győzelemhez, egyúttal úgy fogalmazott, hogy örömmel várja a további 
együttműködést a magyar kormánnyal „a szoros és baráti India-Magyarország kapcsolatok 
további erősítése érdekében”. Az indiai sajtóban döntően az AFP tudósításai köszönnek vissza, 
nem nélkülözve a győztessel szembeni kritikát sem, de a választási eredmények mellett 
hosszabb elemzés is megjelent a magyar politikai helyzetről, amely az EU és a magyar kormány 
közötti vitás kérdések vizsgálatára is hangsúlyt fektetett. Habár a korábbi választásokkal 
ellentétben Európa legrégebbi hivatalban lévő kormányfője előzetesen az egyesült ellenzék 
személyében komoly kihívóra számíthatott, az eredmények végül nem igazolták a 
közvéleménykutatási adatokat és a Fidesz döntő győzelmet aratott.   

A délkelet-ázsiai térségben a sajtó nem kísérte kiemelt figyelemmel a magyar országgyűlési 
választásokat, mindössze azok eredményéről közölt összefoglalást. A beszámolók kiemelték a 
győzelem jelentőségét, Orbán Viktor politikájának népszerűségét, valamint összefoglalták a 
kampányban elhangzott legfőbb állításokat és ellenérveket.  

A magyar választások a kaukázusi és a közép-ázsiai sajtóban 

A magyarországi választást a közép-ázsiai és kaukázusi országok is figyelemmel követték. A 
legtöbb közép-ázsiai ország vezetője, úgy mint Shavkat Mirzijojev üzbég és Szadir Zsaparov, 
kirgiz államfő, Ruszlan Kazakbajev kirgiz külügyminiszter vagy Azerbajdzsán elnöke, Ilham 
Alijev is gratulált és köszöntötte a magyar miniszterelnököt és sikeres kormányalakítást kívánt 
neki. 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202204/05/WS624b85eca310fd2b29e5510b.html
https://www.mfa.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/202204/t20220404_10664581.shtml
https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-congratulates-hungarian-pm-on-winning-parliamentary-election-2861181
https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-congratulates-hungarian-pm-on-winning-parliamentary-election-2861181
https://www.indiatoday.in/world/story/hungary-pm-viktor-orban-wins-fourth-term-office-1933098-2022-04-04
https://www.thehindu.com/news/international/everything-about-hungary-election-won-by-viktor-orban/article65292117.ece
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/hungary-pm-orban-wins-fourth-term-with-comfortable-victory/articleshow/90632200.cms
https://www.thejakartapost.com/world/2022/04/04/hungary-pm-orban-wins-fourth-term-with-comfortable-victory.html
https://centralasia.media/news:1772875/?from=canews&place=search&sth=ea0ec750a4ffc29a2cfc713e9fa9479d
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/05/prezident-kirgizii-pogovoril-po-telefonu-s-premer-ministrom-vengrii
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/05/prezident-kirgizii-pogovoril-po-telefonu-s-premer-ministrom-vengrii
https://kg.akipress.org/news:1773201/?from=kgnews&place=search&sth=ea0ec750a4ffc29a2cfc713e9fa9479d
http://interfax.az/view/863783
http://interfax.az/view/863783
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Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormánypárt fölényes győzelme a közép-
európai régióval foglalkozó közép-ázsiai és kaukázusi kutatókat, politológusokat és 
szakértőket is nagy meglepetésként érte. A magyar közvéleménykutatásokat elemezve hazánk 
régiójával foglalkozó közép-ázsiai szakértők is úgy vélekedtek, hogy a kormánypárt nyerni fog, 
de nem tudja megtartani az alkotmányos többségét a magyar országgyűlésben. 

A magyarországi választásokkal kapcsolatban a közép-ázsiai országokra jellemző volt, hogy 
meglehetősen pontosan nyomon követték az eseményeket. Már a választás éjszakáján és 
másnap reggelén is tudósítást adtak a magyarországi választások eredményeiről. 

A választási kampánnyal kapcsolatban a közép-ázsiai sajtó a magyar miniszterelnök által 
„stratégiai nyugalomnak” nevezett politikáját emelte ki, s azt a tényt, hogy az Orbán-kormány 
e narratívája vonzónak bizonyult a magyarok számára, amit a választáson kapott szavazatok 
mennyisége is alátámasztott. Ezenkívül mind a kaukázusi, mind a közép-ázsiai sajtótermékek 
említést tettek a magyar kormánynak az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos politikájáról és a 
Magyarországra érkezett menekültek létszámáról is.  

A választások eredményével kapcsolatban az online és írott sajtó is kérdésként veti fel, hogy a 
májusra megalakuló új magyar kabinet számára a következő négy évben a legfőbb kihívás az 
lehet, hogy miként tudja majd az ország gazdaságát és a világgazdaságban betöltött helyzetét 
stabilizálni egy közelgő világgazdasági válság előtt. 

Arab sajtó a magyar választásokról 

A török Anadolu Agency arab nyelvű cikkében leírták, hogy a török elnök, Recep Tayyip 
Erdoğan gratulált a magyar miniszterelnök győzelméhez. Erdoğan elmondta, hogy a választási 
győzelem tovább erősíti a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező eredményeket hoz a magyar 
emberek számára. 

Az egyiptomi Shorouknews közölte, hogy az egyiptomi elnök, Abd el-Fattáh esz-Szíszi gratulált 
Orbán Viktornak a választásokon elért győzelméhez. A köztársasági elnökség hivatalos 
szóvivője közölte: a győzelem azt tükrözi, hogy a magyar választók mennyire bíznak Orbán 
Viktor víziójában és abban, hogy a következő ciklusban továbbra is vezetni tudja az országot. 
Az egyiptomi elnök méltatta az erős egyiptomi-magyar baráti kapcsolatokat, valamint azoknak 
az elmúlt időszakban a különböző területeken elért fejlettségi szintjét, kifejezve Egyiptom 
törekvését ezek elmélyítésére és erősítésére. 

A katari „Al Jazeera” angol nyelvű oldala leírta, hogy miután a kampányt beárnyékolta a 
szomszédos ukrajnai háború, a Fidesz győzelme sokkal nagyobb volt, mint azt a közvélemény-
kutatások sugallták. Az Al Jazeera szerint az ukrajnai orosz invázió arra kényszerítette a magyar 
miniszterelnököt, hogy megmagyarázza az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal folytatott 
évtizedes üzleti kapcsolatait, a kampányban azonban meggyőzte a választópolgárokat arról, 
hogy az Európai Unióval való viszony javítását ígérő hatpárti ellenzéki szövetség háborúba 
sodorhatja az országot. Ezt követően a cikk főként az ellenzéki, valamint a magyar kormányt 
kritizáló álláspontokat ismerteti. 

Ezen túlmenően a szavazás eredményéről folyamatosan beszámoltak a különböző arab nyelvű 
híroldalak, mint például az „Independent Arabia”, a „France24 Arabic, az „Al Khaleej”, az 
„Elaph”, a „The Times of Israel Al Arabiya”, az „Al Ain”, az „Al Ittihad”  és az „Al Jarida” is. 

Összességében elmondható, hogy a nyugati sajtóval ellentétben a fent említett sajtóforrások 
– azoktól a kivételektől eltekintve, amikor globális sajtóügynökségek anyagait használták fel – 
alapvetően semleges, leíró jellegűen írtak a magyarországi választásokról, a választások 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/04/orban/
https://www.asiaplustj.info/ru/news/world/20220401/oon-v-sosednie-s-ukrainoi-strani-viehalo-bolee-4-mln-bezhentsev
https://www.asiaplustj.info/ru/news/world/20220401/oon-v-sosednie-s-ukrainoi-strani-viehalo-bolee-4-mln-bezhentsev
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/04/vengriya-triumf-orbana-i-krah-evro-atlanticheskogo-razvorota
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-/2555944
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=05042022&id=8e6e277f-d9f9-42a1-b143-a2ea8bf5027a
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/4/4/hungarys-orban-hails-great-victory-after-landslide-poll-win
https://www.independentarabia.com/node/317586/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220403-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/2022-04-04/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://elaph.com/Web/News/2022/04/1470806.html
https://ar.timesofisrael.com/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://al-ain.com/article/hungary-parliamentary-elections-orban-term
https://www.alittihad.ae/opinion-videos/4276901/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.aljarida.com/articles/1649078296663834300/
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eredményeit a bilaterális kapcsolatok fényében és így döntően pozitív hangnemben 
elemezték.  

Az elemzést készítette: Eurázsia Központ munkatársai 
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Kelet Ázsia 

Wang Yi telefonon beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel 

FMPRC, 2022. április 4. 

Wang Yi kínai külügyminiszter 2022. április 4-én telefonbeszélgetést folytatott Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszterrel. Wang Yi először is átadta a kínai vezetők 

gratulációját Orbán Viktor miniszterelnök és a FIDESZ-KDNP választási győzelméhez. Wang Yi 

elmondta, hogy átfogó stratégiai partnerként Kínának és Magyarországnak tovább kell 

mélyítenie az együttműködést, meg kell erősítenie a politikai alapokat, fokoznia kell a 

kockázatokkal és kihívásokkal szembeni közös ellenálló képességét, valamint meg kell védenie 

saját szuverenitását, biztonságát és fejlesztési érdekeit. Megállapítva, hogy Magyarországnak 

megvan a rugalmassága és akarata a nehézségek leküzdésére, Wang Yi elmondta, hogy Kína 

továbbra is határozottan támogatja Magyarországot az általa önállóan választott fejlődési út 

fenntartásában. 

Forrás: Wang Yi Speaks with Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto on 

the Phonev 

Kína igyekszik megvédeni a szolgáltatószektort a járvány okozta sokktól 

Xinhua, 2022. április 7. 

Miközben a szolgáltatószektor vállalatai a COVID-19 Kínán belüli újjáéledésével küszködnek, 

Kína számos intézkedést vezetett be vállalkozásaik életben tartására a foglalkoztatás és a 

gazdaság stabilizálása érdekében. A Kínai Állami Tanács vezetői ülésén ismét hangsúlyozta, 

hogy fokozott erőfeszítéseket tesznek a járvány által súlyosan sújtott piaci szereplők 

költségvetési és monetáris politikai eszközökkel történő segélyezése érdekében. Kína 

rekordösszegű, 2,5 ezer milliárd jüan (mintegy 392,72 milliárd dollár) adó-visszatérítést és 

adó-csökkentést tervezett idén. Továbbá Kína a kamatlábak csökkentésére és a pénzügyi 

szolgáltatások díjainak csökkentésére ösztönözni a bankokat a kisvállalkozások és egyéni 

vállalkozások terheinek enyhítésére érdekében a szolgáltató szektorban. Az online 

ételszállítási platformokat is arra ösztönzik, hogy csökkentsék a vírus által sújtott 

vendéglátóipari vállalkozások szolgáltatási díjait, azért hogy támogassák őket a nehézségek 

leküzdésében. 

Forrás: China seeks to shield service-sector firms from pandemic shock 

  

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xjpzxzywshd/202204/t20220405_10664775.htm
http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xjpzxzywshd/202204/t20220405_10664775.htm
https://english.news.cn/20220407/cf8e111726054633bd13cd6a43b47fee/c.html
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A kínai-mongol szárazföldi kikötőben jelentősen nő a teherforgalom 

Xinhua, 2022. április 6. 

Az észak-kínai Belső-Mongólia Autonóm Régióban lévő Erenhot szárazföldi kikötőjében az idei 

év első negyedévében éves szinten 41,4 százalékkal nőtt a teherszállítási export volumene – 

közölték a helyi hatóságok. A China Railway Hohhot Group Co., Ltd. alá tartozó Erenhot 

állomás adatai szerint az első három hónapban 642 000 tonna árut exportáltak a kikötőn 

keresztül. Ebben az időszakban 734 Kína-Európa viszonylatú tehervonat közlekedett az 

állomáson át, ami 25,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, mondta Yun Zhijun, az 

Erenhot állomás diszpécserszolgálatának igazgatója. 

Forrás: China-Mongolia land port sees robust growth in freight exports 

Chipszövetség 

Ma Si, China Daily, 2021. április 8. 

A világ továbbra is elhúzódó chipellátási válsággal küszködik, ráadásul a dél-koreai média 

nemrég kiadott jelentése fokozta az aggodalmakat, miszerint egy geopolitikai 

megfontolásokon alapuló chipszövetség tovább ronthatja a helyzetét a globális félvezetőipari 

láncoknak, ami több ezer vállalkozást is érinthet. A dél-koreai Business Korea online híradó a 

közelmúltban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kormánya félvezetőipari szövetség 

létrehozását javasolta szövetségeseivel, köztük Dél-Koreával és Japánnal, hogy távol tartsák a 

kínai félvezetőipart. Az Egyesült Államok kormánya régóta próbálja kihasználni félvezető-

technológiai képességeit a kínai működő technológiai vállalatok megfékezésére, és egy 

Washington által vezetett félvezető-ellátási lánc szövetség kiépítésére Kína kizárásával. 

Azonban ma már a világ legnagyobb chip-piacaként a kínai szárazföld a globális félvezetőipari 

lánc nélkülözhetetlen része, így az amerikai célok megvalósítása számos akadályba ütközhet 

még. 

Forrás: By piling pain on global, Chinese chip chains, what is US gaining? 

  

https://english.news.cn/20220406/92363ac897034558991bcd0a79378bc8/c.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/08/WS624f72a4a310fd2b29e55ada.html
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Dél-Korea amerikai stratégiai fegyvereket szeretne 

Gabriel Honrada, Asia Times, 2022. április 8. 

Az idei év első három hónapjában elkövetett számos észak-koreai rakétakísérlet – és a közelgő 

nukleáris kísérlettől való félelem – után Yoon Suk-yeol újonnan megválasztott dél-koreai elnök 

az Egyesült Államok stratégiai eszközeinek telepítését szeretné Dél-Koreában, hogy 

megerősítse az ország nukleáris elrettentési képességét. Az Egyesült Államok stratégiai 

eszközei között szerepelnek, – amelyeket Dél-Korea a területére szeretne átcsoportosítattni –, 

nukleáris meghajtású tengeralattjárók, repülőgép-hordozók és nagy hatótávolságú bombázók. 

Az ilyen stratégiai eszközök átcsoportosítása mellett mindkét ország új védelmi technológiai 

partnerségekre is törekszik. A dél-koreai technológia és az Egyesült Államok védelmi 

érdekeinek egymást kiegészítő jellegét hangsúlyozva Robert Brown, az Egyesült Államok 

Hadsereg Szövetségének elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy „domináns a kulcsfontosságú 

technológiai területeken, mint például a mesterséges intelligencia, az 5G-képességek, a 

robotika, a biotechnológia és az adatok kihasználása. kulcsfontosságú az indo-csendes-óceáni 

térség stabilitásának biztosításához.” 

Forrás: Sino-EU cooperation beneficial to world economy amid headwinds 

  

https://english.news.cn/20220401/f9f85b13d16340838db40a296040056d/c.html
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Dél-Ázsia 

India növeli a hazai védelmi célú gyártókapacitását 

Ashok Sharma, The Diplomat, 2022. április 07. 

India csütörtökön közölte, hogy növelni fogja katonai felszerelések – többek között 

helikopterek, harckocsimotorok, rakéták és légi korai-előrejelző rendszerek – gyártását, hogy 

ellensúlyozza a fő beszállítója, Oroszország esetleges kiesését. India védelmi felszereléseinek 

közel 60 százaléka Oroszországtól függ, és az ukrajnai háború miatt kétségek merültek fel a 

jövőbeli szállítások tekintetében. India ezért amennyire lehet megpróbál önellátóvá válni, 

ennek keretén belül pedig a következő öt évben várhatóan 28 milliárd dollár értékű katonai 

megrendelés érkezik a hazai állami és magán védelmi gyártókhoz. India védelmi minisztériuma 

eddig több mint 300 tételből álló „pozitív honosítási listát” határozott meg az importtilalom 

ütemezésével, hogy segítse a helyi gyártókat a fegyveres erők igényeinek kielégítésében az 

elkövetkező években. Az indiai védelmi minisztérium közel 60 ellentételezési szerződést írt alá 

több mint 13 milliárd dollár értékben vadászgépek és fegyverek beszerzésére az Egyesült 

Államoktól, Franciaországtól, Oroszországtól és Izraeltől. Az ügyletek előírják, hogy a 

szerződés értékének 30-50 százalékát ellentételezésként vagy újraberuházásként vissza kell 

juttatni Indiának. 

Forrás: India Ramps Up Domestic Defense Production 

A Tata szuper alkalmazást indít az online kereskedelem kiaknázására 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. április 08. 

Az indiai Tata Group egy olyan szuper alkalmazást indított, amelynek segítségével egyablakos 

platformként az élelmiszerektől kezdve a szállodákon át a repülőjegyekig és a gyógyszerekig a 

lakosság mindent megrendelhet. A sótól a szoftverekig terjedő konglomerátum az összes 

fogyasztóbarát üzletágát a Tata Neu-ba foglalta, és reméli, hogy felveszi a versenyt az 

Amazonnal és a Walmart tulajdonában lévő Flipkarttal. Az alkalmazás 120 milliós ügyfélkörrel 

és 2500 offline üzlettel indul. A Tata Group már több mint egy éve teszteli az alkalmazást, hogy 

a gyorsan növekvő e-kereskedelmi piacot megragadja. Az előkészületek során a 

konglomerátum számos e-kereskedelmi vállalatot is felvásárolt, mint pl. a BigBasket vagy a 

Curefit Healthcare. 

Forrás: Tata launches super app to tap online commerce 

  

https://thediplomat.com/2022/04/india-ramps-up-domestic-defense-production/
https://asiatimes.com/2022/04/tata-launches-super-app-to-tap-online-commerce/
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Az RBI monetáris politikája: Az infláció eléri az 5,7%-ot, a GDP-növekedés 

várhatóan 7,2% lesz 

India Today Web Desk, India Today, 2022. április 08. 

Az Indiai Központi Bank (RBI) pénteken változatlanul 4 százalékon tartotta a repókamatlábat. 

A fordított repókamatláb szintén változatlanul 3,35 százalékon maradt. Ez volt az első 

monetáris politikai bejelentés az április 1-jén kezdődött új pénzügyi évben. A központi bank 

7,2 százalékra csökkentette a 2022-23-as pénzügyi évre vonatkozó bruttó hazai termékre (GDP) 

vonatkozó előrejelzését a korábbi, februárban bejelentett 7,8 százalékos becslésről. A 

jegybank ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország gazdasága fellendülőben van. A 2022-23-

as pénzügyi évre vonatkozó inflációs előrejelzést 5,7 százalékra emelték a korábbi 4,5 

százalékos becsléssel szemben. A Monetáris Politikai Bizottság (MPC) megtartotta első ülését 

a folyó pénzügyi évben. Itt az irányadó kamatlábak változatlanul hagyásáról egyhangúlag 

döntöttek. 

Forrás: RBI monetary policy: Inflation to hit 5.7%, GDP growth projected at 7.2% 

Az Egyesült Arab Emírségekben működő Qureos 3 millió dolláros 

finanszírozással lép be Pakisztánba az edtech és munka piacára 

Taimoor Hassan, Pakistan Today, 2022. április 06. 

 Az Egyesült Arab Emírségekbeli székhelyű Qureos, amely magát edtech és a munka jövője 

piacterének nevezi, a pakisztáni piacra való belépésre törekszik az alapítás előtti forrásgyűjtés 

után. Szerdán a Qureos azt állította, hogy 3 millió dollárnyi alaptőkét emelt a legutóbbi 

finanszírozási körben, amelyet a dubaji székhelyű VC COTU Ventures és a New York-i székhelyű 

VC Colle Capital vezetett „a növekedés felgyorsítása és a tehetségek számára világszerte 

a ’tanulj, hogy keress’ lehetőségek demokratizálása érdekében”. A 2021 augusztusában 

Alexander Epure, Mehrad Yaghmai és Usama Nini által alapított Queros azzal a céllal indult, 

hogy a mentorálás elérhetőbbé tételével felgyorsítsa a karriereket. A vállalat közleménye 

szerint a Dubai Future Foundation által létrehozott Dubai Future Accelerators platfomon 

kapott jóváhagyást, hogy megoldja a készséghiányt az egyetemről a munkahelyre való 

átmenetben és a munkahelyek között. A Qureos azt is tervezi, hogy bővíti csapatát 

Pakisztánban, ahol a vállalat jelenlegi alkalmazottainak több mint 50 százaléka él. A 

befektetésből termék-vezérelt műveleteket tervez kiépíteni, és bővíteni kívánja a távoli 

szolgáltatásokat nyújtó csapatát, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben, Pakisztánban és 

Indiában. 

With $3mn in funding, UAE-based edtech and work marketplace Qureos enters Pakistan 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/rbi-monetary-policy-2022-interest-rate-gdp-growth-repo-rate-shaktikanta-das-1934955-2022-04-08
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/04/06/with-3mn-in-funding-uae-based-edtech-and-work-marketplace-qureos-enters-pakistan/
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Az Abu Dhabi székhelyű IHC 2 milliárd dollárt fektet be az Adani Group zöld 

portfóliójába 

HT Correspondent, Hindustan Times, 2022. április 08. 

Az Abu Dhabi székhelyű International Holding Company PJSC (IHC) 2 milliárd dollárt fektet be 

elsődleges tőkeként három Adani portfólióvállalatba – Adani Green Energy Ltd (AGEL), Adani 

Transmission Ltd (ATL) és Adani Enterprises Ltd (AEL). A IHC-t 1998-ban alapították az Egyesült 

Arab Emírségek nem olajipari ágazatainak diverzifikálására és növekedésére irányuló 

kezdeményezés részeként. A vállalat a SEBI-szabályoknak megfelelően 3 850 millió eurót 

fektet be az AGEL-be, 3 850 millió eurót az ATL-be és 7 700 millió eurót az AEL-be. A tranzakció 

várhatóan egy hónapon belül lezárul, miután minden szükséges jóváhagyást megkaptak. A 

tőkét az érintett üzletágak növekedésére, a mérleg további megerősítésére és általános 

vállalati célokra fogják felhasználni. 

Forrás: Abu Dhabi-based IHC to invest USD 2 billion in Adani Group’s green portfolio 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/abu-dhabi-based-ihc-to-invest-usd-2-billion-in-adani-group-s-green-portfolio-101649420517718.html


 
 

 
 

12 

Délkelet-Ázsia 

A magyar miniszterelnök Orbán Viktor elsöprő választási győzelmet aratott, és 

megszerezte negyedik mandátumát 

Bloomberg, The Straits Times, 2022. április 04. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök elsöprő választási győzelmet aratott, és egymást 

követően negyedszer alakíthat kormányt. Orbán Viktor Fidesz pártja a vasárnapi (április 3.) 

általános választásokon, a szavazatok több mint négyötödének megszámlálásával jó úton 

halad afelé, hogy megőrizze kétharmados parlamenti többségét. Ez ellentmond a 

közvélemény-kutatások előrejelzéseinek, amelyek szoros versenyt jósoltak, miután az 

ellenzéki pártok összefogtak, hogy megpróbálják leváltani őt az Európai Unió (EU) leghosszabb 

ideje hivatalban lévő vezetőjét. Habár a miniszterelnököt sok kritika érte Vlagyimir Putyin 

orosz elnökkel fenntartott kapcsolata és az ukrajnai háborúval szemben kialakított álláspontja 

miatt, ráadásul gazdasági problémák is felmerültek, de a szavazópolgárok elutasítva az 

ellenzék narratíváját támogatásukról biztosították a kormányfőt. 

Forrás: Hungarian PM Orban scores crushing election victory to clinch fourth term 

”A Highway Trust modell, mint az ALR 5,5 milliárd ringgites javaslata mindenki 

számára előnyös” 

Farah Adilla – Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. április 07. 

Elemzők szerint az Amanat Lebuhraya Rakyat Bhd (ALR) által javasolt Highway Trust modell 

hosszú távon mind a koncessziós jogosultak, mind a kormány és az autópálya-használók 

számára előnyös üzletnek tekinthető. Hozzátették, hogy ez a módszer azt jelenti, hogy a 

kormánynak nem kell pénzkiáramlással vagy kártérítési kifizetésekkel számolnia, míg az 

autópálya-használók eközben nagy megtakarításokat érhetnek el az útdíj mértékét illetően. A 

hét elején az ALR, egy nonprofit magántársaság, azt javasolta, hogy 5,48 milliárd RM értékben 

megvásárolná a négy autópályát a részvényesektől, mint például a Gamuda Bhd, a Lingkaran 

Trans Kota Holdings Bhd, az MMC Corp Bhd és a Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Az 

üzletet várhatóan a következő négy hónapban nyélbe ütik. 

Forrás: "Highway Trust Model like ALR's RM5.5bil proposal a win-win for everyone" 

  

https://www.straitstimes.com/world/europe/hungarian-pm-orban-scores-crushing-election-victory-to-clinch-fourth-term
https://www.straitstimes.com/world/europe/hungarian-pm-orban-scores-crushing-election-victory-to-clinch-fourth-term
https://www.nst.com.my/business/2022/04/786639/highway-trust-model-alrs-rm55bil-proposal-win-win-everyone
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A Világbank mérsékelte a 2022-es növekedési előrejelzéseit Délkelet-Ázsia 

számára 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. április 06. 

A Világbank a világgazdaságot ért „többszörös sokkhatás”, köztük az ukrajnai háború miatt 

csökkentette a Délkelet-Ázsiára vonatkozó növekedési előrejelzését. A szervezet a Kelet-

Ázsiára és a csendes-óceáni térségre vonatkozó legutóbbi, április 5-én közzétett gazdasági 

kilátásaiban a régió egészére 5 százalékos növekedést prognosztizált az idei évre, szemben a 

legutóbbi, októberi előrejelzésben szereplő 5,4 százalékos növekedéssel. A jelentés az ázsiai-

csendes-óceáni térségben idén lassabb növekedést és növekvő szegénységet jelez előre 

három tényező, az Egyesült Államokban a monetáris szigorítás, Kínában a növekedés lassulása, 

valamint az ukrajnai háború utóhatásai miatt. A Világbank szerint 2022-ben a legnagyobb 

növekedést a Fülöp-szigetek (5,7 százalék), Malajzia (5,5 százalék) és Vietnam (5,3 százalék), 

valamint Indonézia (5,1 százalék) fogja produkálni. 

Forrás: World Bank Shaves 2022 Growth Projections for Southeast Asia 

A TAT 656 milliárd baht jövedelmet remél a belföldi utazásokból 

Narumon Kasemsuk, Bangkok Post, 2022. április 08. 

A belföldi turizmusból származó bevételek az idei első negyedévben várhatóan csak 135 

milliárd baht-ot tesznek, ez az összeg ki 29,7 millió utazásból származik. Ennek ellenére a 

Thaiföldi Turisztikai Hatóság (TAT) még mindig 656 milliárd baht bevételre törekszik a 

szegmensből az egész évre vonatkozóan. Yuthasak Supasorn, a TAT vezetője elmondta, hogy 

az első három hónapban a belföldi összbevétel 53%-kal nőtt. Az előző évhez képest az 

utazások száma 73%-os nőtt, ami 29,7 millió utat jelent. A relatíve kedvező számok elsősorban 

a Covid-19 megfékezését célzó korlátozások enyhítésének és a magasabb oltási aránynak 

tulajdoníthatók. Ugyanakkor ezek a számok nem elegendők az eredeti célok teljesítéséhez. A 

TAT továbbra is tartja magát az eredeti ambiciózus célhoz: a 160 millió belföldi utazáshoz, 

amely 656 milliárd bahtot termelne az idén, ezért megpróbálja a helyiek azon 52%-át 

ösztönözni, hogy merészkedjenek ki, ha védőoltást kapnak, akik az utazástól továbbra is 

ódzkodó A TAT szerint a hazai piac idén lassú növekedést fog tapasztalni, de messze elmarad 

a Covid előtti szinttől, mivel az emberek továbbra is aggódnak az Omicron-változat és a 

gazdaság miatt, amelyek közvetlen hatással vannak a helyi fogyasztásra. 

Forrás: TAT eyes B656bn from domestic travel 

  

https://thediplomat.com/2022/04/world-bank-shaves-2022-growth-projections-for-southeast-asia/
https://www.bangkokpost.com/business/2291922/tat-eyes-b656bn-from-domestic-travel
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia olyan mennyiségben tervez "durumbúzát" termelni, hogy az 

fedezze a hazai fogyasztást 

 .Al Arabiya, 2022. április 03 ,العربية

Szaúdi hivatalos források azt közölték, hogy folyamatban van egy program a magas hozamú 

és jó minőségű durumbúza fajták három fázisban történő előállítására. Az így létrejövő fajtákat 

a magas akklimatizációs képesség és a különböző környezeti feltételek melletti genetikai 

stabilitás jellemzi. Több mint nyolc évet vesz igénybe a fajta előállítása, de a búza 

gyorstenyésztési programjának betartásával az időtartam 5 évre rövidül, és keresztezéssel új 

durumfajták fognak létrejönni. A Földművelésügyi Minisztériumnak – néhány más fontos 

növényhez hasonlóan – sikerült befektetési lehetőséget kötnie a durumbúza helyben történő 

előállítására. A sivatagi ország célja, hogy a búza folyamatosan elérhető legyen, így magas 

szintű élelmezésbiztonság valósítható meg. 

Forrás:   السعودية تخطط  إلنتاج "قمح الديو رم "بكميات تغط   االستهالك  المحل 

960 tonna török élelmiszersegély érkezett Libanonba 

االناضو  وكالة , Anadolu Agency, 2022. április 02. 

Megérkezett az észak-libanoni Tripoli kikötőjébe a 960 tonna élelmiszersegéllyel megrakott 

török „Al-Khair” hajó. Korábban, március 21-én és 26-án már érkezett két tétel török 

segélyszállítmány Libanonba, valamint az arab ország hadserege számára élelmiszersegélyt és 

mechanikai alkatrészeket is küldtek. A most küldött segélyt viszont a török civil szervezetek 

adták, és kizárólag a libanoni lakosság rászorulóinak szánják. Törökország libanoni nagykövete, 

Ali Barish Ulusoy méltatta a segítségnyújtást és közölte, hogy a szállítmányt a helyi 

egyesületeken és hatóságokon keresztül osztják szét a rászorulók között. Továbbá elmondta: 

„Ma Libanonnak szüksége van minden jótékonysági kezdeményezésre, legyen szó törökről 

vagy arabról, és arra, hogy minden barátja és testvére mellette álljon, hogy szembe tudjon 

nézni a válsággal, amelytől szenved.” 

Forrás:  كية إىل لبنان  وصول 960 طنا من المساعدات الغذائية التر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-960-%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/2553402
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Izrael és az Egyesült Arab Emírségek véglegesítették a történelmi 

szabadkereskedelmi megállapodást 

The Jerusalem Post, 2022. április 03. 

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek szabadkereskedelmi megállapodást kötött, amely az első 

ilyen pénzügyi szerződés a zsidó állam és egy arab ország között a Közel-Keleten. „Ez egy 

fontos pillanat az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatokban” – mondta 

Naftali Bennett miniszterelnök, hozzátéve, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 

megerősíti az izraeli és az emírségek közötti virágzó kapcsolatokat, és „jelentősen feljavítja a 

gazdasági együttműködést mindkét ország állampolgárai számára”. Izrael és az Egyesült Arab 

Emírségek 2020-ban normalizálták kapcsolataikat az Egyesült Államok által közvetített 

Ábrahám Egyezmény révén. 

Forrás: Israel, UAE finalize historic free-trade agreement 

Irak 50 év óta a legmagasabb olajból származó bevételét könyvelhette el 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. április 03. 

Irak, amelynek az olaj a legfőbb pénzügyi bevétele, ez év márciusában 50 év óta a legmagasabb 

olajbevételt regisztrálta 11,07 milliárd dollárnak megfelelő exportjával, miközben az ukrajnai 

orosz invázió következtében a nyersolaj ára világszerte emelkedett. Az olajügyi minisztérium 

előzetes adatai szerint Irak olajbevételei márciusban 1972 óta a legmagasabb szintet értek el. 

Egy közlemény kifejtette, hogy az átlagos mennyiség 3,2 millió hordó volt naponta, és egy 

hordó átlagos ára több mint 110 dollár volt. Februárban az olajügyi minisztérium akkori 

bejelentése szerint Irak az elmúlt nyolc év legmagasabb olajexportját és -bevételét 

regisztrálta, 8,5 milliárd dollár értékben. Irak 90 százalékban az olajbevételektől függ. A 40 

millió lakosú ország azonban súlyos energiahiánytól, leromlott infrastruktúrától és gyakori 

áramkimaradásoktól szenved. Az olajbevételek jelentős emelkedése általában pozitív Irak 

számára, de kétélű fegyver, mert elriaszthatja a kormány azon erőfeszítéseit, hogy 

végrehajtsák az ország bevételi forrásainak diverzifikálása érdekében szükséges gazdasági 

reformokat. 

Forrás:  
 
 العراق يسجل أعل إيرادات مالية من النفط منذ 50 عاما

  

https://m.jpost.com/breaking-news/article-702963
https://aawsat.com/home/article/3569141/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B0-50-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
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Törökország: az export több mint 25 %-kal, 20 milliárd dollárra nőtt februárban 

Hürriyet Daily News, 2022. április 02. 

A Török Statisztikai Intézet (TÜİK) adatai szerint Törökország exportja februárban 25,4%-kal 

nőtt 2021 azonos hónapjához képest, és elérte a 20 milliárd dollárt. A februári adat az 

exportteljesítmény enyhe javulását jelzi januárhoz képest. Az év első hónapjában Törökország 

exportja éves szinten 17,2%-kal 17,6 milliárd dollárra nőtt. Szezonálisan és naptárhatással 

kiigazítva az export 4,2%-kal bővült februárban januárhoz képest. Németország volt 

Törökország fő exportpiaca, mintegy 1,8 milliárd dollár értékben vásárolt árut az országból. 

2022 első két hónapjában Törökország szállítmányai Európa legnagyobb gazdaságába 3,2 

milliárd dollárt tettek ki. Februárban a második helyen az Egyesült Államok végzett 1,3 milliárd 

dollárral, majd az Egyesült Királyság következett 1 milliárd dollárral. Törökország további 1 

milliárd dollár értékben szállított árut Olaszországba. Irak mintegy 1 milliárd dollárral az ötödik 

legnagyobb export célországgá vált. Ez az öt ország Törökország teljes exportjának mintegy 32 

százalékát adta februárban. 

Forrás: Exports increased over 25 pct to $20 billion in February 

Egyiptom felszólítja az országokat, hogy korszerűsítsék vízügyi és éghajlati 

terveiket 

Asharq Al Awsat English, 2022. április 04. 

Egyiptom a vízzel és az éghajlattal kapcsolatos nemzeti tervek korszerűsítését kérte 

világszerte. Továbbá hangsúlyozta a globális kezdeményezések és tevékenységek közötti 

integráció megerősítésének fontosságát a környezetvédelmi területen, valamint annak 

szükségességét, hogy elejét vegyék a katasztrófáknak, és mérsékeljék a bevándorlás és a 

lakóhelyelhagyás kockázatát. Egyiptom vízügyi és öntözési minisztere elmondta, hogy a 

vízhiány okozta vándorlásnak és népességeltolódásnak számos formája van, amit az 

éghajlatváltozás súlyosbít. Ilyenek például a közép-afrikai Csád-tó vízszintjének csökkenése, és 

az ebből eredő feszültség, valamint a terrorista csoportok megjelenése is. A miniszter felhívta 

a figyelmet az éghajlatváltozásnak a víz hidrológiai körforgására és az édesvízkészletekre 

gyakorolt nyilvánvaló hatására is, amely komoly veszélyt jelent a vízbiztonságra, az 

élelmezésbiztonságra, a megélhetésre és az ökoszisztémára. A miniszter azt is hozzátette, 

hogy a Világbank becslése szerint a közel-keleti és észak-afrikai régió 2050-re bruttó nemzeti 

termékének akár 14%-át is elveszítheti a vízhiány miatt. Megjegyezte, hogy ezeknek a 

kihívásoknak való megfelelés érdekében Egyiptom nemzeti tervet dolgozott ki a 2037-ig tartó 

vízkészlet-gazdálkodásra, amelyben a beruházások összege 50 milliárd dollár, ami várhatóan 

100 milliárd dollárra nő. 

Forrás: Egypt Calls on Countries to Update Their Water and Climate Plans 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/exports-increased-over-25-pct-to-20-billion-in-february-172641
https://english.aawsat.com/home/article/3569991/egypt-calls-countries-update-their-water-and-climate-plans
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A Palms Sports szerződést írt alá Abu Dzabi kormányával, hogy alkalmazottait 

jiu-jitsu-ra oktassa 

 .Al Khaleej, 2022. április 05 ,الخليج

A sportmenedzsment területére szakosodott International Holding Company leányvállalata, a 

Palms Sports Company bejelentette, hogy 78 millió dirhamról szóló szerződést írtak alá Abu 

Dzabi kormányával, amelynek értelmében jiu-jitsu-ra és egyéb harcművészetekre oktatják 

majd a kormányzati szervek alkalmazottait. Fouad Darwish, a Palms Sports vezérigazgatója és 

ügyvezető igazgatója a következőket mondta: „Évről évre azt tapasztaljuk, hogy az Egyesült 

Arab Emírségekben a kormány és a magánszektor részéről egyre nagyobb az érdeklődés a 

sportképzések iránt. Abu Dzabi kormánya szerint a sport hozzájárul a dolgozók egészségének 

megőrzéséhez és a produktív munkavégzéshez. 

Forrás: حكومة أبوظب    عل الجوجيتسو   
  لتدريب موظف 

 
 بالمز  الرياضية توقع  عقدا

Libanoni miniszterelnök-helyettes: Az állam és a jegybank csődbe ment 

 .Al Jazeeea, 2022. április 05 ,الجزيرة

Libanon miniszterelnök-helyettese kijelentette, hogy a libanoni állam és a központi bank 

csődbe ment. A hivatalos közlemény szerint a veszteségeket megosztják az állam, a Libanoni 

Nemzeti Bank, valamint a különböző bankok és a betétesek között. Libanon gazdasági 

összeomlása 2019 októberében kezdődött és mára érte el csúcspontját. A Világbank a jelenleg 

kialakult helyzetet a világ egyik legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságának nevezte az 

1800-as évek közepe óta. A libanoni valuta 90%-ot veszített az értékéből, ami miatt az 

emberek nem tudnak hozzáférni az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz, beleértve az 

élelmiszert, a vizet, az egészségügyet és az oktatást, miközben az üzemanyaghiány miatt 

gyakoriak a széles körű áramkimaradások. Ezenkívül a fizetések elvesztették vásárlóerejüket, 

a dollár elérhetetlenné vált, és az árak is az egekbe szöktek egy olyan országban, ahol szinte 

mindent importálnak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a lakosság 82%-a jelenleg 

szegénységben él. A munkanélküliséget 40%-ra becsülik. 

Forrás:  الدولة  والبنك المركزي  مفلسان:   
 نائب رئيس الوزراء اللبنان 

Magyarország: Orbán elsöprő győzelme 

Al Jazeera English, 2022. április 04. 

A Fidesz győzelme sokkal nagyobb volt, mint azt a közvélemény-kutatások sugallták, miután a 

kampányt beárnyékolta a szomszédos ukrajnai háború. Az ukrajnai orosz invázió arra 

kényszerítette Orbánt, hogy megmagyarázza az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal folytatott 

évtizedes üzleti kapcsolatait. A kampányban azonban meggyőzte a választópolgárokat arról, 

hogy az Európai Unióval való kapcsolatok javítását ígérő hatpárti ellenzéki szövetség háborúba 

sodorhatja az országot. Orbán az eredmények közlése után a nevét skandáló, ujjongó 

tömeghez fordulva Budapesten elmondta: „Olyan nagy győzelmet arattunk, hogy még a 

Holdról is látszik”. 

Forrás: Hungary: Orban hails ‘great victory’ after landslide election win 

https://www.alkhaleej.ae/2022-04-04/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/4/4/hungarys-orban-hails-great-victory-after-landslide-poll-win
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az Eshretli Kenar növelte a csepegtető öntözőcsövek gyártását 

Central Asia, 2022. április 1. 

Az Eshretli Kenar a vízkészletek ésszerű felhasználását célzó modern technológiák fejlesztését 

támogató türkmén cég megnövelte a csepegtető öntözéshez használt polipropilén csövek 

gyártását, így már havonta 150 ezer méter minőségi termék előállítására kész. A közeljövőben 

a közép-ázsiai cég azt tervezi, hogy belép európai piacra. A környezetbarát műanyagból készült 

termékek helyi alapanyagokból, a Turkmenbashi olajfinomító komplexumból és a Kiyanli 

polimergyárból szerzi be az alapanyagot. Emellett a cég műanyagtermékeket is 

újrahasznosítja. A türkmén cég csepegtetőrendszer technológiája világszínvonalú és 

egyedülálló, akár 50%-kal képes több vizet megtakarítani, mint a konkurens technológiák, 

mely segítségével az öntözőrendszerek megváltoztatták közép-ázsiai országok a 

mezőgazdaságát, lehetővé téve a növények termesztését még a sivatagi és félsivatagi 

övezetekben is. Az Eshretli Kenar 2017 óta tagja a Türkmenisztáni Gyáriparosok és Vállalkozók 

Uniójának. A cég termékeit nagyra értékeltek és keresettek Oroszországban, Törökországban 

(Sisa Makina ith.ihr.San.Tic.Ltd Şti és Karakoyunlu Group), Romániában, Azerbajdzsánban 

(Baku City Trading LLC), Afganisztánban (Fahima Farzad és Momtaz Jahan) és Kazahsztánban 

és Kínában.  

Forrás: «Эшретли Кенар» нарастила производство труб капельного орошения 

Az üzbég elnök fogadta az azerbajdzsáni parlament elnökét 

UzDaily, 2022. április 1. 

Shavkat Mirzijojev, az Üzbég Köztársaság elnöke munkalátogatáson fogadta az Azerbajdzsán 

Milli Majlis (azeri parlament) elnökét, Sahiba Gafarovát. Az azeri parlament vezetője 

megköszönte Üzbegisztán vezetőjének a szívélyes fogadtatást és őszinte üdvözletét és 

jókívánságait adta át Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöknek. A találkozó központi témái a két 

ország közötti stratégiai partnerség alapjainak az erősítése és a közös gyökerek (nyelv, vallás, 

kultúra, hagyományok, történelem) erősítése volt. Erre az alapra támaszkodva az elmúlt 

években kézzelfogható eredmények születtek a kétoldalú együttműködés fejlesztésében, 

mondta Sahiba Gafarova. A két ország közötti interakció minden területén – a gazdaságban, a 

politikában, a parlamentközi kapcsolatokban, a kultúrában és a szociális szférában – 

előrelépés tapasztalható. Az elmúlt években a világjárvány ellenére a kereskedelem 

megnégyszereződött Üzbegisztán és Azerbajdzsán között, jelentte ki Gafarova. Az év eleje óta 

a kereskedelem 25%-kal nőtt és több mint 200 vegyes vállalat jött létre. Ezt a pozitív dinamikát 

elősegítette az üzbég és az azeri parlament közötti szoros és többrétű partnerség is. Gafarova 

és Mirzijojev emellett több gazdasági együttműködésről is tárgyalt, melyet egyelőre nem 

hoztak nyilvánosságra. 

Forrás: Президент Узбекистана принял председателя Парламента Азербайджана 

https://centralasia.news/14510-jeshretli-kenar-narastila-proizvodstvo-trub-kapelnogo-oroshenija.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68041
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Európától Afrikáig: "Made in Uzbekistan" bőrtermékek a nemzetközi figyelem 

középpontjában 

Yangi Uzbekiston, 2022. április 1. 

A Dubaiban megnyílt a bőripari szakkiállítás (APLF Dubai 2022), amelyen bemutatták az 

Uzcharmsanoat egyesület és tagvállalatainak kollektív standját is. Az APLF-2022 nemzetközi 

kiállítás az egyik legnagyobb rendezvény, amely bemutatja a globális bőripar legújabb 

vívmányait. A kiállítás három témát mutatott be: Bőr, Speciális anyagok és Lépj be a divat 

világába. 15 nemzeti pavilonban 500 cég vett részt az eseményen. A kiállítás első napján az 

üzbég küldöttség tárgyalásokat folytatott Portugália, Egyiptom és Pakisztán képviselőivel az 

Üzbegisztánból származó bőráruk exportjáról. Spanyol, kínai, török és olasz cégekkel pedig 

megegyeztek a készbőrök gyártásáról és exportjáról jelentette be az Uzcharmsanoat. A cég a 

várakozásoknak megfelelően így igen jelentős előnybe került a bőriparban más 

versenytársakkal szemben. Emellett az Uzcharmsanoat vállalat a Made in Uzbekistan állami 

barandnek köszönhetően sikeresen tudja magát képviselni nemzetközileg. 

Forrás: От Европы до Африки: кожевенная продукция «Made in Uzbekistan» в центре 

международного внимания 

A GSP+ rendszer keretében lezárult az EU első üzbegisztáni megfigyelő 

missziója 

UzDaily, 2022. árprilis 1. 

Az Európai Unió Kereskedelmi Főigazgatóságának képviselői az Európai Unió Üzbegisztáni 

Delegációjával együttműködve végrehajtották az első megfigyelő missziót Üzbegisztánban. A 

látogatás célja a GSP+ rendszer kedvezményezettjeként az Üzbegisztán által ratifikált 

nemzetközi egyezmények ellenőrzése volt. A megbeszélésekre az üzbég Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztérium, az üzbég külügyminisztérium képviselői is részt vettek. Az 

ülésen az Európai Unió képviselői tájékoztatást kaptak az üzbég minisztériumok és főosztályok 

által a nemzetközi egyezmények előírásainak a köztársasági jogalkotásba való átültetése 

keretében tett intézkedésekről. Megállapították, hogy a GSP+ kedvezményezettjének státusza 

szilárd alapot teremt Üzbegisztán és az Európai Unió közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok további diverzifikációjához és fejlesztéséhez. Ezek az előnyök hatékony 

kereskedelmi és gazdasági eszközként szolgálnak Üzbegisztán fenntartható növekedéséhez és 

gazdasági fejlődéséhez. Az Európai Unió Bizottságának képviselőivel folytatott találkozót 

követően megállapodás született a további együttműködésről a GSP+ rendszer előnyeinek 

hatékony kihasználása, valamint a nemzetközi egyezmények követelményeinek Üzbegisztán 

nemzeti jogszabályaiba való átültetése keretében. 

Forrás: Завершена первая мониторинговая миссия Комиссии ЕС в Узбекистан в рамках 

системы «GSP+» 

  

https://yuz.uz/ru/news/ot-evrop-do-afriki-kojevennaya-produktsiya-made-in-uzbekistan-v-tsentre-mejdunarodnogo-vnimaniya
https://yuz.uz/ru/news/ot-evrop-do-afriki-kojevennaya-produktsiya-made-in-uzbekistan-v-tsentre-mejdunarodnogo-vnimaniya
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68028
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68028
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Az Azerbajdzsánból Olaszországba szállított földgáz 2022-ben el fogja érni a 9,5 

milliárd köbmétert – Shahbazov 

A.Azizov, Interfax Azerbaijan, 2022. április 2. 

Az azerbajdzsáni gázszállítás Olaszországba 2022-ben hosszú távú és azonnali szerződések 

alapján 9,5 milliárd köbméter lesz, mondta Parviz Shahbazov, Azerbajdzsán energiaügyi 

minisztere Bakuban, az Azerbajdzsán-Olaszország: Az út vezet elnevezésű konferencián. 

Szerinte a TAP (Trans Adriatic Pipelin) gázvezeték (amelyen keresztül Azerbajdzsán is gázt 

szállít Európába) bővítése nemcsak Olaszország, hanem más európai országok gázellátását is 

növeli. Shahbazov hozzátette, hogy 2020. december 31-e óta több mint 10 milliárd köbméter 

azerbajdzsáni gázt szállítottak Európába a TAP-on keresztül. 

Forrás: Поставки газа из Азербайджана в Италию в 2022г составят 9,5 млрд кубометров – 

Шахбазов 

Türkmenisztán javaslatot tesz Indiának, hogy a tengeri kikötők között hozzon 

létre együttműködést 

Turkmenportal, 2022. április 2. 

Szerdar Berdimuhamedov elnök a Chabahar és Türkmenbashi kikötők közötti 

együttműködésről szóló közvetlen tárgyalások megszervezésére tett javaslatot indiai 

köztársasági elnöknek, Ram Nath Kovindnak, aki hivatalos látogatásra érkezett Ashgabatba. A 

türkmén elnök szerint a közlekedési szektor ígéretes együttműködési terület Türkmenisztán 

és India között, amelynek nagy jövője van. Türkmenisztán az egyetlen olyan ország, amely a 

legrövidebb utat tudja biztosítani a Perzsa-öbölbe és Irán kikötőibe és onnan Indiába, s amely 

útvonal az egyik legfontosabb vízi-szárazföldi folyosóvá válhat, mondta Szerdar 

Berdimuhamedov, Türkmenisztán nemrég megválasztott új elnöke. Chabahar, Irán második 

legnagyobb kikötője az észak-déli közlekedési folyosó egyik kulcsfontosságú eleme. India, Irán 

és Afganisztán pedig a közép-ázsiai országokkal folytatott kereskedelem kapujának tekinti. 

2018-ban a Chabahar kikötő egy része India operatív irányítása alá került. 

Forrás: Туркменистан предлагает Индии наладить сотрудничество между морскими 

портами 

  

http://interfax.az/view/863514
http://interfax.az/view/863514
https://turkmenportal.com/blog/45807/turkmenistan-predlagaet-indii-naladit-sotrudnichestvo-mezhdu-morskimi-portami
https://turkmenportal.com/blog/45807/turkmenistan-predlagaet-indii-naladit-sotrudnichestvo-mezhdu-morskimi-portami
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Azeri és türkmén vámtisztek új projektek létrehozásáról tárgyaltak 

Day, 2022. április 2. 

A vámok digitalizálásával kapcsolatos tapasztalatcsere lett a fő témája a Türkmenisztáni Állami 

Vámszolgálat és az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Vámbizottság képviselőinek rendezett 

online munkamegbeszélésén. A találkozó a két ország vámhatóságai közötti 

együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodásnak köszönhetően 

valósult meg. Az ülés résztvevői megvitatták az elektronikus vámtechnológiák tengeri kikötői 

alkalmazásának gyakorlatát, valamint az egyablakos mechanizmus bevezetését 

Azerbajdzsánban. Az azeri vámtisztek az ország vámrendszerében végrehajtott reformokról, 

az információs technológiák és az elektronikus szolgáltatások bevezetéséről osztották meg 

információkat és tapasztalataikat türkmén kollégáikkal. Ezen kívül bemutatták a "Zöld folyosó" 

és az "Elektronikus ablak" projekteket is, amelyeket az azeri vámhatóságoknál terveznek 

bevezetni, s melynek célja az áruk mozgatásának egyszerűsítése Azerbajdzsánban. 

Forrás: Азербайджанские и туркменские таможенники обсудили новые проекты 

Taskent és Bishkek 2 milliárd dollárra kívánja növelni a kereskedelmi forgalmat 

Gazeta, 2022. április 3. 

Üzbegisztán és Kirgizisztán miniszterelnöke is részt vett a határ menti régiók vezetőinek oshi 

ülésén, ahol szóba kerültek az energiaszektor, a mezőgazdaság, a közlekedés kérdései is. A 

találkozón megállapodás született arról, hogy Üzbegisztán és Kirgizisztán a jövőben 2 milliárd 

dollárra szeretné növelni a kölcsönös kereskedelemi volumenét. 2021-ben az üzbég Állami 

Statisztikai Bizottság szerint a Kirgizisztánnal folytatott kereskedelmi forgalom 952,6 millió 

dollár volt (2020-ban – 907,2 millió). Emellett Kirgizisztán 2,3%-kal Üzbegisztán hatodik 

legnagyobb külkereskedelmi partnere Oroszország (17,9%), Kína (17,7%), Kazahsztán (9,3%), 

Törökország (8,1%) és a Koreai Köztársaság (4,5%) után. A megbeszélésen még szóba kerültek 

a kétoldalú együttműködések aktuális kérdései is. Abdulla Aripov, üzbég miniszterelnök 

megjegyezte, hogy az üzbég-kirgiz ipari és gazdasági együttműködések aktívan fejlődnek az 

országok között. A közös projektek pénzügyi támogatására 200 millió amerikai dollárt 

különített el az Üzbég-Kirgiz Fejlesztési Alap. Akilbek Zsaparov, a kirgiz miniszteri kabinet 

elnöke hangsúlyozta, hogy Kirgizisztán és Üzbegisztán között továbbra is kiaknázatlan 

potenciál van a kereskedelmi és gazdasági szférában. A megbeszélésen szó esett az Irkeshtam 

– Daroot-Korgon – Uch-Korgon gyorsforgalmiút építéséről, egy határkereskedelmi logisztikai 

központot létrehozásáról Kizil-Kiya városában, valamint olyan közös infrastrukturális 

projektekről, amelyekhez a fejlesztési alapban rejlő lehetőségeket lehet kihasználni. 

Forrás: Ташкент и Бишкек намерены довести товарооборот до $2 млрд 

  

https://news.day.az/economy/1449526.html
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/02/uz-kg/
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Jelentősen nőtt Azerbajdzsán európai országokkal folytatott kereskedelmi 

forgalma 

Day, 2022. április 3. 

Azerbajdzsán európai országokkal folytatott kereskedelmi forgalma 2022. január-februárban 

meghaladta a 4,195 milliárd dollárt, az európai államok részesedése a teljes azerbajdzsáni 

külkereskedelmi forgalomban pedig 80,68% volt, jelentette az azeri Állami Vámbizottság. 

2022. január-februárban Azerbajdzsán európai országokkal folytatott kereskedelmi forgalma 

129,69%-kal, 2,368 millió dollárral nőtt éves szinten. Az azeri külkereskedelmi forgalom 

szerkezetében az export 5,967 milliárd dollárt tett ki, ami 3,179 milliárd dollárral (114%-kal) 

több, mint 2021. január-februárban. Az export részesedése a külkereskedelmi forgalomból 

75,16%-ot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 63,36%-kal. 

Forrás: Товарооборот Азербайджана со странами Европы значительно вырос 

Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma az év során jelentősen nőtt 

Kabar, 2022. április 4. 

2022. január-februárban Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma 84,9%-kal nőtt az előző év 

azonos időszakához képest, amely számszerűen 4,7 milliárd dolláról 8,7 milliárd dollárra való 

többletet jelent. A FÁK-országok részesedése Üzbegisztán külkereskedelmi forgalmából 2022. 

január-februárban 2,5 milliárd dollárt tett ki, ami 31,1%-os növekedést jelent 2021 azonos 

időszakához (1,9 milliárd dollár) képest. Üzbegisztán más országokkal folytatott 

külkereskedelmi forgalma a meghatározott időszakban 2,2-szeresére nőtt 2021. január-

februárhoz képest 6,1 milliárd dollárra nőtt. Az elszámolási időszakban az Üzbegisztánból 

exportált áruk és szolgáltatások 4,1 milliárd dollárt, az import pedig 4,6 milliárd dollárt tett ki. 

Üzbegisztán legnagyobb kereskedelmi partnerei 2021. január-februárban Kína, Oroszország, 

Kazahsztán, Törökország és a Koreai Köztársaság voltak. 

Forrás: Внешнеторговый оборот Узбекистана значительно вырос за год 

  

https://news.day.az/economy/1449748.html
https://kabar.kg/news/vneshnetorgovyi-oborot-uzbekistana-znachitel-no-vyros-za-god/
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Berdimuhamedov bejelentette Türkmenisztán külpolitikájának öt stratégiai 

irányát 

SNG Today, 2022. április 4. 

Ram Nath Kovind, indiai köztársasági elnök Türkmenisztán fővárosba tett munkalátogatása 

során tárgyalásokat folytatott Szerdar Berdimuhamedov türmén elnökkel. A tárgyalások során 

a nemrég megválasztott új türkmén vezető most először vázolta fel országa új külpolitikai 

prioritásait, amelyeket Türkmenisztán követni fog. a következő néhány évtizedben. 

Berdimuhamedov megjegyezte, hogy az új türkmén külpolitika első aspektusa a béke és 

biztonság hatékony biztosítása. Hangsúlyozta, hogy Türkmenisztán fő célja egy stabil, 

egységes biztonsági rendszernek belátható időn belüli kialakítása a közép-ázsiai térségben és 

annak szoros övezetében. Második külpolitikai vektornak a semlegességet nevezte meg a 

türkmén elnök. Türkmenisztán harmadik külpolitikai stratégiai pontja a külső gazdasági 

kapcsolatok megállás nélküli fejlesztésére összpontosít. A negyedik pont a fenntartható 

fejlődés támogatása és előmozdítása, az ötödik külpolitikai aspektus pedig a nemzetközi 

kapcsolatok humanizálásában való segítségnyújtás. 

Forrás: Бердымухамедов озвучил пять стратегических направлений внешней политики 

Туркменистана 

Kazahsztán a jövőben akár 10 milliárd dollárra kívánja növelni a Törökországgal 

folytatott kereskedelmi forgalmát 

SNG Today, 2022. április 5. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah és Recep Tayip Erdogan török miniszterelnök tárgyalásokat 

folytatott a kazah-török államközi kapcsolatok fejlesztéséről emellett a két ország vezetője 

köszöntötte egymást a Kazahsztán és Törökország közötti diplomáciai kapcsolatok 30. 

évfordulója alkalmából. Tokajev a török-kazah kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 

fejlődésének érdemi dinamikáját pozitívan értékelte. Kiemelte annak fontosságát, hogy a 

kétoldalú kereskedelmi forgalom volumene a két ország között fokozatosan 5 milliárd dollárra 

nőtt és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy rövid időn belül ez az összeg 10 milliárd 

dollárra is emelkedhet. 

Forrás: Казахстан планирует в перспективе довести товарооборот с Турцией до 10 

миллиардов долларов 

  

https://sng.today/ashkhabad/22262-berdymuhamedov-ozvuchil-pjat-strategicheskih-napravlenij-vneshnej-politiki-turkmenistana.html
https://sng.today/ashkhabad/22262-berdymuhamedov-ozvuchil-pjat-strategicheskih-napravlenij-vneshnej-politiki-turkmenistana.html
https://sng.today/astana/22267-kazahstan-planiruet-v-perspektive-dovesti-tovarooborot-s-turciej-do-10-milliardov-dollarov.html
https://sng.today/astana/22267-kazahstan-planiruet-v-perspektive-dovesti-tovarooborot-s-turciej-do-10-milliardov-dollarov.html
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Az olasz márkát Üzbegisztánban fogják gyártani 

UzDaily, 2022. április 4. 

Az olasz Tecon cég új, mintegy 300 ezer eurós projektje értelmében a termékeit ezután 

jelentős részben már Üzbegisztánban fogja gyártani. A Tecon egy olyan cég, amely 40 éve 

szakosodott a cipőipar technológiai és komponenseinek szállítására. Fennállásának teljes 

idejére a Teconnak sikerült Olaszország nemzeti márkájává válnia és sajátos helyet foglal el a 

világ cipőiparában. Camilla Tavitti, a cég menedzsere szerint az, hogy a jelentős Tecon része 

Üzbegisztánba települ át az országban tapasztalható befektetői feltételek, a nyitott és liberális 

monetáris politika, a mindenre kiterjedő üzleti támogatás és állami garanciák miatt történt. 

Forrás: Итальянский бренд будет производиться в Узбекистане 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/68079
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