NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a
külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő,
legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést
készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az európai uniós
szakpolitikai aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé.

Európa
Ausztria
Benelux államok
Csehország
Egyesült Királyság

Franciaország
Horvátország
Írország

FÁK-térség
Lengyelország
Németország
Nyugat-Balkán
Olaszország

Románia
Szlovákia
Szlovénia

Oroszország
Azerbajdzsán
Ukrajna

Ausztrália és ÚjZéland

EURÓPAI UNIÓS HÍRSAROK

Ázsia

Amerika

Afrika

Közel-Kelet

Kína
Törökország

Amerikai Egyesült
Államok
Kanada
Latin-Amerika és a
Karib-térség

Dél-Afrika
Egyiptom
Tunézia
Líbia

Izrael
Szaúd-Arábia
Katar, Jordánia
Irán, Libanon
Egyesült Arab
Emírségek

Ausztrália
Új-Zéland

Ausztria
Benzinkorlátozás: az OMV is lépett
Az OMV 50 literre korlátozta a magyar rendszámos járművekbe a kisnyomású kútoszlopokon egyszerre tölthető
üzemanyag mennyiségét – írta a vezess.hu. Az 50 literes maximális mennyiségre vonatkozó szabály alól csak a prémium
üzemanyagok jelentenek kivételt. Kannába kizárólag piaci áron lehet tankolni az OMV-nél, hasonlóan a MOL által is
alkalmazott új szabályához. Ugyanakkor az OMV azt is írta, hogy egyes töltőállomások a fentiektől eltérő korlátozásokat
is alkalmazhatnak – van, ahol már most 50 liternél kevesebbet lehet tankolni.
Lassult az osztrák gazdaság lendülete, felgyorsult az infláció
A világgazdaság teljesítménye az év folyamán tovább növekszik, de ez a növekedés folyamatosan lassuló ütemben megy
végbe. A fékeződés – a tartósan magas infláció, az ellátási láncok zavarai, a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború
tartós következményei – Ausztria gazdasági növekedési lehetőségeit is nagyban behatárolja. A fejlődési dinamika
második negyedévben aztán lelassult az év elején tapasztalthoz képest, s ez nagy valószínűség szerint a harmadik
negyedévben sem lesz másként.
Kellemetlen meglepetések érhetik az Ausztriába indulókat
Az ausztriai vendéglátóhelyek ugyan immáron kormányzati korlátozás nélkül fogadhatnak vendégeket, ám költségeik
megugrottak, amit áthárítanak a vendégeikre, és a munkaerőhiány további kellemetlen meglepetéseket okozhat.
Ausztria munkaügyi hivatalának adatai szerint a vállalkozások 80 százaléka panaszkodik arról, hogy nem találnak
szakmunkásokat vagy megfelelő munkaerőt. A vendéglátóhelyeken – a kedvezőtlen bér- és munkakörülmények miatt –
mostanra megduplázódott a létszámhiány 2018 óta.
Gázválság: rendkívüli ülésen döntöttek Bécsben egy szénbánya és szénerőmű újranyitásáról
Válságtanácskozást tartottak Bécsben az osztrák kormány illetékesei, miután már napok óta a megrendelt gázmennyiség
felét szállította csak a Gazprom és ezért úgy döntöttek, hogy újranyitják a Graz melletti, 2020-ban bezárt mellachi
szénbányát, illetve a stájerországi szénerőművet. Közben megkezdődött tegnap Ausztria eddigi legnagyobb
naperőművének építése.
Ausztriában dolgozó családos magyarok: plusz pénz is jöhet a fellélegzés után
Az Európai Bíróság friss döntése után fellélegezhetnek az Ausztriában, illetve bármely tagállamban dolgozó magyarok,
ugyanis nem csökkenthető akkor sem az ott kapott családi pótlékuk, ha a gyermekeik idehaza maradtak, sőt Ausztria
esetén utólag pénzügyi kártérítésre is jogosultak az érintett családok – írja a döntés következményeként az Infostart.
Ausztria eltörli a kötelező Covid-oltást
Néhány hónappal azután, hogy az osztrák kormány kötelezővé tette a koronavírus elleni oltást, most végleg eltörli az
általános Covid-oltási kötelezettséget. A miniszter szerint a társadalomnak szüksége van a szolidaritásra, de nem szabad
elfelejteni az emlékeztető oltások fontosságát, annak felvételét továbbra is ajánlják.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Hollandia teljes kapacitásra kapcsolja szénerőműveit
Az orosz gázszállítás leállítása miatt Hollandia ismét felpörgeti a széntüzelésű erőművei termelését, mivel a németalföldi
ország a gázválság első szakaszában van - közölte Rob Jetten energiaügyi miniszter hétfőn Hágában. Még nincsenek

ellátási fennakadások, ám Oroszország döntése, hogy leállítja vagy jelentősen csökkenti az európai országokba irányuló
gázszállításokat, gyorsan súlyosbíthatja a helyzetet.
Hollandia a villanyautósok paradicsoma
Döbbenetes különbségek vannak az elektromostöltő-ellátottságban és -lefedettségben az Európai Unió tagállamai
között – hívja fel a figyelmet az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA). Két országban koncentrálódik a hivatalos
töltőpontok csaknem fele: Hollandiában, ahol 90 284, illetve Németországban, ahol 59 410 ponton vételezhetnek áramot
a villanyautósok.
FORRÁS:
www.vg.hu

Csehország
Csehországban január 13-án és 14-én lesz az államfőválasztás
Csehországban jövő év január 13-án és 14-én lesz az államfőválasztás első fordulója - jelentette be Milos Vystrcil, a
parlamenti felsőház, a szenátus elnöke. A valószínűsíthető második fordulóra két héttel később, január 27-én és 28-án
kerül sor.
Ha elfogy a gáz, nem kapcsolják le a szennyező szénerőműveket Csehországban
A környezetvédelem várhat, ha az ellátásbiztonságról van szó. Földgázhiány esetén üzemben maradnak azok a
szénerőművek Csehországban, amelyeket máskülönben emissziós problémák miatt le kellene állítani - jelentette ki Jozef
Síkela cseh ipari és kereskedelmi miniszter pénteken Prágában, a földgázellátással foglalkozó válságstáb ülése után.
Csehországban 24 éves csúcsra ért májusban a pénzromlás
Európa-szerte egyre nagyobb gondot okoz a háborús infláció. Csehországban például 24 éves csúcsra ért májusban a
pénzromlás. Szakértők szerint ennek oka egyértelműen az unió szankciós politikája és a háború. A prágai kormány keresi
a kiutat, de már ott is – a nyugat-európai országokhoz hasonlóan – energiaellátási problémákról beszélnek és arról, hogy
Oroszország teljesen elzárhatja a gázt.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.hvg.hu
www.hirado.hu

Egyesült Királyság
Árcsökkentésre kényszerítik a Heathrow üzemeltetőjét
Beruházások maradhatnak el a londoni repülőtéren a forráselvonás miatt. Az Egyesült Királyság Polgári Légiközlekedési
Hatósága (CAA) csökkentené a következő öt évben a London-Heathrow-i repülőtér üzemeltetője által a légitársaságoktól
beszedhető díjakat. A Heathrow Airport Holdings tiltakozik a javaslat ellen, szerinte a megszabott díjak nem fedezik a
szükséges beruházásokat, és a kiszolgálás minősége, az utasélmény is csorbát szenvedhet. A brit repülőterek már most
is nehezen birkóznak meg az újjáéledő forgalommal, ahogy a járványügyi korlátozások enyhülnek és nem áll
rendelkezésre elegendő személyzet, így egyre több a járatkésés és -törlés, valamint a poggyászok is el-elakadnak.
Ráadásul az alkalmazottak sztrájkot hirdettek, magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket követelve.
Egészpályás letámadás Aldi és Lidl módra
Tíz éven át ciki volt az Egyesült Királyságban, ha valakinek az autóját az Aldi vagy Lidl áruházainak parkolójában látták,
aztán jött a pénzügyi válság, kevesebb lett az emberek pénze, és lejjebb adtak a nemzeti büszkeségükből a britek. Az

elmúlt évtized közepétől aztán már nem csupán az alacsonyabb árak miatt járnak a német diszkontokba, amelyek nagy
piaci részesedést haraptak ki a szigetország neves hazai áruházláncainak piacából.
Az Egyesült Királyság megváltoztatja az EU-s import ellenőrzését
A brit megélhetési költségek enyhítésére 2022. április 28-án az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy idén nem
vezetnek be további korlátozásokat az EU-ból származó áruimportra. Vagyis a kereskedők továbbra is ugyanúgy
szállíthatják áruikat az EU-ból Nagy-Britanniába, ahogyan jelenleg is teszik.
Változtatnak bankjegyeiken a britek
A Bank of England nemrégiben bejelentette, hogy mindenki, aki a régi 20 vagy 50 fontos bankjeggyel rendelkezik, annak
szeptember végéig, azaz 100 nap múlva el kell költenie azokat. A papírbankjegyeket a már korábban bevezetett módon
az 5 és 10 fontos bankókhoz hasonlóan műanyag változatokra cserélik, amelyek ezzel nemcsak tartósabbak, de
nehezebben is hamisíthatóak lesznek.
Az Egyesült Királyság megszünteti az elektromos autók vásárlásának támogatását
A brit kormány kedden bejelentette, hogy megszünteti az egyes új elektromos autók vásárlóinak nyújtott 1500 fontos
(kb. 675 ezer forintos) támogatást, hogy más járművekre összpontosítson, kiváltva ezzel az autóipar haragját. A 2011-ben
indult programmal a kormány "közel félmillió elektromos autó értékesítését támogatta" - áll a közleményben.
30 éve nem látott tömegközlekedési sztrájk jön a briteknél
Több mint harminc éve nem tapasztalt méretű tömegközlekedési sztrájksorozat kezdődik kedden Nagy-Britanniában;
várhatóan országszerte leáll a vasúti közlekedés és a londoni metróhálózat alkalmazottai is sztrájkba lépnek.
Negyvenéves rekordot döntött a brit infláció
A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi
fogyasztóiár-index (CPI) a múlt hónapban 9,1 százalékkal emelkedett az áprilisi 9 százalékos növekedés után. Az ONS
kiemeli: a májusi tizenkét havi inflációs ütem a legmagasabb azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a
jelenlegi módszertannal 1997 januárjában megkezdődött. A modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján
pedig legutóbb 1982 januárjában volt a múlt havinál gyorsabb, 11 százalék körüli az éves brit infláció. A brit kormány által
a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.
Nincs kinek összeszednie a salátát az Egyesült Királyságban
A Brexit után nem tértek vissza a kelet-európai munkások, így nincs kinek összeszedni a szívsalátát az országban. Amíg
Ausztráliában salátahiány van, addig az Egyesült Királyságban munkaerőhiány miatt a termelőknek 150 tonna salátát
kellett kidobniuk a szezon kezdete óta, amely az idei termés 30 százalékát jelenti.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.trademagazin.hu
https://hu.motor1.com
www.index.hu
www.kitekintő.hu
www.vg.hu

Franciaország
Energiaválság: a Napkirály óta nem látott lehetőség előtt Párizs
Egyelőre úgy néz ki, hogy a német gazdaság óriási hátrányba kerülhet az energetikai szankciók miatt. Az energia
biztonsága megkérdőjeleződött, és Franciaországgal ellentétben továbbra sem kapcsolják be az atomerőműveket. Ezek
a folyamatok egészen odáig is vezethetnek, hogy Európának új vezető nagyhatalma lesz. Az már most látszik, hogy az

európai zöldpolitika és számtalan más politikai párt egyszerűen nem tud reagálni a kialakult energiaválságra, és ez akár a
jövőjükbe kerülhet.
Újabb járványhullámmal néz szembe Franciaország: előkerülhetnek a maszkok
A franciáknak újra maszkot kellene viselniük a zsúfolt helyeken, különösen a tömegközlekedési eszközökön, mivel
Franciaország a COVID-19 fertőzések új hullámával néz szembe, amelyet a betegség új változatai táplálnak - mondta
Brigitte Bourguignon egészségügyi miniszter hétfőn.
Déltől nyugatig füstfelhőbe borul Európa
Hiába az atomerőművek kiterjedt hálózata, Franciaország is kénytelen újranyitni nemrégiben bezárt szénerőművét, hogy
elegendő villamos energiát termeljen, mert a nukleáris létesítmények kapacitásának egy része karbantartás miatt kiesik.
FORRÁS:
www.index.hu
www.portfolio.hu
www.napi.hu

Horvátország
Horvátország jövőre bevezetheti az eurót
Az euróövezet pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport luxembourgi ülésén ajánlást fogadott el arról, hogy
Horvátország huszadik országként csatlakozzon az euróövezethez január 1-én. A folyamat azzal zárul majd, hogy az
Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,
várhatóan még júliusban három, az euró horvátországi bevezetéséhez szükséges jogszabályt fogad el. Továbbá
megállapítják azt az árfolyamot, amelynek alapján 2023. január 1-én a kuna euróvá konvertálódik.
Rossz hír a magyar nyaralóknak: a sztrádamenti horvát benzinkutakra nem érvényes az ársapka
Soha nem látott méreteket ölt a horvát infláció, mely májusban elérte a 10,8%-ot, ezért Zágráb is korlátozza az
üzemanyagok árát. Egy liter gázolajért 13,08 kunát, azaz 693 forintot, míg a benzinért 13,5 kunát vagyis 713 forintot kell
fizetni június 21-től a horvát töltőállomások túlnyomó többségén, a rendelet alól viszont kivételt képeznek az autópályák
mentén üzemelő kutak. Az említetteken kívül a mezőgazdasági gépekben és hajókon használt, gyengébb minőségű,
úgynevezett kék dízel árát is maximálták, annak literjéért 9,45 kunát, átszámítva 500 forintot kérnek el a kutasok.
Mindenki hatósági áron tankolhat, függetlenül attól, hogy autója milyen rendszámú és egyelőre mennyiségi
korlátozásokról sincs hír. A most bevezetett intézkedés egyelőre július 5-ig érvényes.
2024-ben készül el a magyar határig érő horvát autópálya
Az észak-déli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett korridor 5C horvátországi, Pélmonostor (Beli Manastir) –
Dráva-híd (Eszék) közötti, 17,5 kilométer hosszú autópálya-szakaszát októberben átadják, a fennmaradó, a magyar
határig húzódó rész pedig 2024-ben készül el. Elmedin Voloder, a Bosznia-hercegovinai Föderáció autópálya kezelő
vállalatának igazgatója nemrég azt mondta: az 5C folyosó Bosznián átvezető teljes északi szakasza, a horvát határtól
egészen Szarajevóig 2025 végéig készül el.
Drasztikusan drágulnak a horvát termőföldek
Nehéz helyzetben vannak azok a horvát mezőgazdászok, akik most szeretnének maguknak termőföldet vásárolni az
ország éléskamrájának is nevezett Szlavóniában, a földek ára ugyanis meredeken emelkedett az elmúlt években. Egy
hektár, jóminőségű szántóföldért napjainkban akár 15 ezer eurót, azaz hozzávetőlegesen 6 millió forintot is elkérnek a
horvát földbirtokosok, de egy ugyanekkora, rosszabb termőképességű parcella ára sem sokkal olcsóbb. Ez 25 százalékkal
több az elmúlt év azonos időszakához képest és duplája a tíz évvel ezelőtti áraknak. A drágulás legfőbb oka abban rejlik,
hogy Szlavóniában alig van eladó földterület, a kereslet viszont nagy.

FORRÁS:
https://24.hu/
https://www.vg.hu/

Írország
Tizenkétszer több brit kért ír állampolgárságot a Brexit óta
Közel tizenkétszeresére nőtt az ír állampolgárságot kapott britek száma a hivatalos adatok szerint azóta, hogy az Egyesült
Királyság az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott. Hét éve még csak alig több mint ötven brit kapott ír
állampolgárságot egy év alatt, tavaly viszont már majdnem 1200-an.
Írország a legdrágább ország az EU-ban
Az Eurostat adatai szerint tavaly Írország és Dánia volt az Európai Unió két legdrágább országa az alapvető áruk és
szolgáltatások tekintetében. A statisztikai hivatal által közölt adatok szerint Írországban és Dániában az árak 40
százalékkal haladták meg az uniós átlagot. Az Eurostat adatai szerint Írország volt a legdrágább ország az alkohol- és a
dohányárak tekintetében, melyek az EU-átlagát 205 százalékával, illetve 105 százalékkal haladták meg.
Megélhetési válság van Írországban
Az ír Gazdasági és Társadalomtudományi Kutatóintézet (ESRI) szerint az inflációs hullám a 2008-as pénzügyi válság óta
a legnagyobb mértékű életszínvonal-romlást válthatja ki Írországban. 2022-ben átlagosan 7 százalék feletti infláció
várható, ami jóval meghaladja a jövedelmek mindössze 3 százalékos emelkedését, ezáltal a háztartások reáljövedelme
csökkenni fog. Az ESRI érétkelése szerint Írországban az infláció a következő hónapokban 8-9 százalékon tetőzik majd
(jelenleg 7,8 százalékon áll), melyet követően jövőre visszaesik 4 százalékra.
Az ír kormány szigorít a külföldi befektetéseken
A kormány új törvényt fogad el, mely először engedélyezi a nem uniós országokból érkező befektetések átvilágítását. A
jogszabálytervezet célja, hogy megvédje Írország kritikus technológiai és infrastrukturális hálózatát a potenciálisan káros
külföldi befektetésektől. A törvény értelmében az „érzékenynek” vagy „kritikusnak” minősített infrastruktúrák, illetve
technológiák, például az egészségügyi szolgáltatások, a villamosenergia-hálózat, a katonai infrastruktúra, illetve a
kikötőkbe és repülőterekbe történő beruházások eshetnek átvilágítás/felülvizsgálat alá.
FORRÁSOK:
https://hu.euronews.com/
www.irishtimes.com
www.rte.ie

Lengyelország
Lengyelország július 1-től beszünteti az ukrán menekültek ingyenes vasúti szállítását
Lengyelországban a távolsági személyforgalomra szakosodott PKP Intercity közlekedési vállalat 2022. július 1-től betiltja
az ukrán menekültek ingyenes utazását a vasúton.
Lengyelország 450 millió euró kölcsönt vesz fel az ukrajnai menekültek megsegítésére
Az ország eddig több mint 4 millió ukrajnai menekültet fogadott be, főként nőket, gyermekeket és időseket.
Lengyelország 450 millió euró (mintegy 180 milliárd forint) kölcsönt vesz fel az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB)
az Oroszország indította háború miatt Ukrajnából elmenekültek megsegítésére - közölte a strasbourgi székhelyű Európa
Tanács pénteken.

Rendkívüli és egyre gyakoribbá váló szárazság sújtja Lengyelország egyes körzeteit
Tovább emelkedhetnek a növényi termékek és a jó minőségű termőföldek egyébként is magas árai. Európa középső
körzetei az utóbbi években gyakorlatilag folyamatos csapadékhiányban. A kialakult helyzetért felelős a nem megfelelő
melioráció és a helyreállítás elhanyagolása.
FORRÁS:
https://life.karpat.in.ua
www.ma.hu
www.agroinform.hu

Németország
Magyarország és Bajorország hároméves együttműködési programot írt alá
Bajorországgal a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly elérte a 15 milliárd eurót. Újabb hároméves
együttműködési programot írt alá Magyarország és Bajorország, amelynek alapján a felek közösen fognak dolgozni az
eddigi gazdasági eredmények megőrzéséért a jelenlegi, rendkívüli nehézségekkel teli környezetben - közölte Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar-Bajor Vegyes Bizottság ülését követően.
Infláció, az ellátási láncok szűk keresztmetszetei és az Ukrajnában zajló háború fékezik a német gazdaság fejlődését
A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet június közepén nyilvánosságra hozott előrejelzésében – a 2020. évi 4,6 százalékos
visszaesés és a múlt évi 2,9 százalékos emelkedés után – ez évre vonatkozó növekedési előrejelzését a korábban
feltételezett 3,1 százalékról 2,5 százalékra, (de a kieli IfW Világgazdasági Kutatóintézet által jelzett 2,1 százaléknál
csaknem fél százalékponttal magasabb szintre) mérsékelte, 2023-ra pedig további 3,7 százalékos növekedési dinamikát
prognosztizált.
Az orosz gáznak egyelőre nincs alternatívája Németország számára
Gázhiány fenyegeti Németországot, ha az orosz ellátás a jelenlegi alacsony szinten marad, és télre akár le is állhatnak
bizonyos ágazatok – figyelmeztetett Robert Habeck gazdasági miniszter. Többszörösére nőhetnek a fűtési számlák
Németországban, ha a jelenlegi alacsony szinten érkezik az orosz gáz. A megújulók, a palagáz és a nukleáris energia sem
jelent rövid távon megoldást az oroszoknak kiszolgáltatott ország számára. A szövetségi hálózati ügynökség
(Bundesnetzagentur) vezetője, Klaus Müller szerint a fogyasztók energiaszámlája kétszeresére-háromszorosára nőhet,
és néhány esetben már most is 50–80 százalékkal magasabb a tavaly őszinél.
Tartalékolnák a földgázt, ezért inkább a barnaszenes erőműveket használnák a németek
Meghosszabbíthatják a barnaszenes erőművek üzemidejét Németországban a gázellátási válság miatt. Robert Habeck
német gazdasági miniszter arról beszélt, hogy az áramtermelésben a földgáz arányát akkor lehet csökkenteni, ha bővítik
a szénalapú termelést. Ezért a leállított és tartalékba helyezett szénerőművek üzemeltetőinek már most fel kell
készülniük arra, hogy a lehető leghamarabb be tudják indítani a termelést, mondta a miniszter. A szénerőművi
áramtermelés felfuttatása környezetvédelmi szempontból keserű fejlemény, de ebben a helyzetben egyszerűen
elkerülhetetlen ahhoz, hogy csökkenjen a földgázfogyasztás.
A német kormány ellenzi az autóipar átalakulását
Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral hajtott új
járművek értékesítésének beszüntetésére - jelentette be Christian Lindner pénzügyminiszter Berlinben az MTI szerint. A
piacgazdaságot a "technológiai nyitottság" élteti, és ezt az elvet nem szabad feladni, egy mégoly "nemes cél" érdekében
sem - mondta a miniszter.
Viszlát, Covid! Így áll talpra Németország turizmusa
Valódi sikersztori volt Németország beutaztató turizmusa a koronavírus-járványig, a 2019-es rekordév után azonban
véget ért a tündérmese, 2020-ban beszakadt a vendégéjszakák száma, amely még 2021-ben sem indult markáns

növekedésnek. Az idei tapasztalatok azonban a foglalási adatok alapján kedvezőek, minden jel szerint a szövetségi
köztársaság idegenforgalma kezd visszatalálni a pandémia előtti útra.
Oroszország és az EU távolodására számít a német kancellár
Elképzelhetetlen, hogy a Nyugat partneri kapcsolatot alakít ki Oroszországgal a belátható jövőben - jelentette ki Olaf
Scholz német kancellár szerdán Berlinben, a szövetségi parlamentben. A NATO és Oroszország közötti kapcsolatokat
szabályozó 1997-es alapokmányt ugyan meg kell őrizni, de le kell tenni arról a 2010-ben kitűzött célról, hogy a katonai
szövetség stratégiai kapcsolatot alakít ki Oroszországgal. Egy ilyen kapcsolat az orosz államfő, Vlagyimir Putyin agresszív
és imperialista Oroszországával elképzelhetetlen a belátható jövőben - mondta a német kancellár.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
Szófia visszavonja az Észak-Macedónia és Albánia EU-csatlakozását akadályozó vétót
A bolgár parlament június 24-én felhatalmazta az általa két nappal ezelőtt megbuktatott kormányt, hogy vonja vissza a
vétót, amellyel Szófia akadályozta Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Az EU soros
elnökséget betöltő Franciaország a héten azt javasolta, hogy Bulgária és Észak-Macedónia a csatlakozási tárgyalások
keretében rendezze a kétoldalú vitákat, a bolgárok azonban ezt is elutasították. A fordulat azután következett be, hogy
sikertelenül zárult az EU-Nyugat-Balkán csúcs. A bolgár parlament feltételül szabta, hogy Szkopje alkotmányosan
garantálja az Észak-Macedóniában élő bolgárok jogait. A döntés feltételei közé tartozik az is, hogy kompromisszumként
nem várhatják el Bulgáriától, hogy hivatalos nyelvnek tekintse a macedónt.
Török üzenet: Mindenki nyugodjon meg, Törökország stabilitást hoz
A török külügyminiszter, Mevlüt Çavuşoğlu június 15-19-e között nagy balkáni körutat tett. A Törökország
érdekszférájába tartozó régiónak ezúttal öt államát kereste fel: az utazás Szerbiával vette kezdetét, majd következett
Horvátország, Bosznia-Hercegovina és végül Koszovóval ért véget. Eközben pedig beugrott június 16-án az északmacedóniai (második) Preszpa Dialógus Fórumra, így a körútból csak Albánia és Montenegró maradt ki. A látogatásokra
az ukrán háború árnyékában, növekvő geopolitikai feszültségek között került sor: itt volt az ideje demonstrálni a régió
iránti török elkötelezettséget.
Szerb áramszolgáltatót kap Észak-Koszovó
Megállapodásra jutott és aláírta az energetikai együttműködési szerződést Brüsszelben a Belgrád és Pristina közötti
dialógus keretében a két tárgyalócsoport. A megegyezés értelmében Észak-Koszovó áramellátásáért a Szerbiai
Villanygazdaság (EPS) koszovói leányvállalata, az Elektrosever felel majd, melynek működési engedélyt ad ki a koszovói
Energetikai Szabályozó Testület (ERO). Megállapodás született arról is, hogyan próbálják majd áthidalni a közeljövőben
az energetika területén a válságot, milyen intézkedéseket foganatosítanak ennek érdekében.
Jövőre jön a kriptoadó Albániában is
Az albán hatóságok az utolsó simításokat végzik a szabályozásokon, amelyek részeként a kriptopénzeken elért nyereség
is adóköteles lesz majd. A tervek alapján ez már 2023-tól hatályos lesz, miután lezárultak a nyilvános viták. Az
adókötelezettség mellett a kormányzat több más téren is új jogszabályokat vezet be, amelyek segítségével sokkal
részletesebben tudják szabályozni a kriptoipart.

Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések éves szinten 16%-kal nőttek az első negyedévben
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) éves szinten 16,4%-kal, 272,6 millió euróra (287 millió dollárra)
nőttek az első negyedévben, az előző negyedévhez képest azonban 9,8%-os volt a csökkenés. Albániába 2022 első
negyedévében a legnagyobb volumenű, 32,9 millió eurós külföldi befektetés Németországból származott, ezt követi
Törökország 30,2 millió euróval és Olaszország 29,7 millió euróval. A legnagyobb volumenű befektetések az ingatlanok
(58,9 millió euró), valamint a villamosenergia-, gáz- és vízszolgáltatás területén (48,1 millió euró) valósultak meg.
Montenegró Szerbiától várja a gabonát
Súlyosan érinti Montenegró gazdaságát az orosz–ukrán háború. A kialakult élelmiszerválság a kis balkáni országban is
gondokat okoz. Mivel a mezőgazdaság az állam földrajzi helyzetéből adódóan csak korlátozottan tudja fedezni a
szükségleteket, mindig is jelentős importra szorult. Montenegró legfőbb partnere Szerbia ezen a téren, onnan pótolná a
hiányzó mennyiségeket. Erre vonatkozóan már konkrét intézkedések is születtek. A podgoricai kormány alelnöke – aki
egyben az ország mezőgazdasági minisztere is – arról nyilatkozott, hogy a következő 6 hónapban félmilliárd euró
értékben Belgrádtól szereznek alapvető élelmiszereket, hogy ezzel megelőzzék a boltokban kialakuló esetleges hiányt.
FORRÁS:
https://balk.hu/
https://www.kriptoworld.hu/
https://magyarnemzet.hu/
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/

Olaszország
Olaszország inkább csak 2040-ben vezetné ki a piacról a belsőégésű motorokat
Olaszországot négy másik ország, nevezetesen Szlovákia, Portugália, Románia és Bulgária támogatja. Olaszország - négy
másik ország támogatásával - az AFP által látott dokumentum szerint azt javasolja, hogy a tagállamok által jelenleg
tárgyalt brüsszeli javaslatban szereplő 2035-höz képest 2040-ig halasszák el a belső égésű motorral hajtott autók
értékesítésének megszüntetését az Európai Unióban.
44 fokos hőségben tikkadnak Olaszország kedvelt turistacélpontjai
Olaszországot idén már a harmadik – és az eddigi legmelegebb – hőhullám sújtja. A meteorológusok szokatlanul magas
hőmérsékletre figyelmeztették az olasz lakosságot idén nyáron, az egészségügyi hatóságok pedig már 16 városban
kiadták a figyelmeztetést a kánikula miatt.
FORRÁS:
https://hu.motor1.com
www.hvg.hu

Románia
A magyar-román közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztéséről egyeztetett Vitézy Dávid román kollégájával
A Magyarország és Románia közötti vasúti és közúti kérdéseket, a folyamatban lévő és tervezett projekteket tekintette
át Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára Ionut-Cristian
Săvoiuval, Románia közlekedési államtitkárával Budapesten.
Adóemelések jönnek Romániában
Nicolae Ciuca román miniszterelnök június 27-én több adóemelési intézkedést jelentett be. A román kormánykoalícióban
egyetértés van arról – és a liberálisok is támogatják -, hogy az osztalékadót a jelenlegi 5%-ról 8%-ra emelik az állami
vállalatok esetében is, az édesített italok áruforgalmi adóját a jelenlegi 9%-ról 19%ra növelik, a szerencsejátékokat

működtető cégekre pedig egységesen 40%-os adót vetnek ki. Emellett július 1-től növelik a dohánytermékek és a szeszes
italok jövedéki adóját. A mezőgazdaságban dolgozók közül kevesebben fognak adómentességben részesülni, mert a
kormány a jelenlegi 30 ezer lejről (1 román lej 81,5 forint) 10 ezer lejre csökkenti a felső értéket.
Románia megkezdte a fekete-tengeri földgáz kitermelését
A fekete-tengeri földgáz kitermelésének megkezdése történelmi pillanat, Románia ezzel döntő lépést tesz az energetikai
függetlenség felé, mondta Nicolae Ciuca román miniszterelnök június 28-án azon az ünnepségen, amelyet a Black Sea Oil
and Gas (BSOG) vállalat rendezett a Midia térségben található gáz kitermelésének megkezdése alkalmából. Az EBRD és
a Carlyle magántőke-befektető csoport által alapított BSOG évi 1 milliárd köbméter gázt tervez felszínre hozni a román
partoktól 120 kilométernyi távolságra lévő Midia térségből, ez becslések szerint Románia szükségletének mintegy 10%át biztosíthatja. Így a szárazföldi termeléssel együtt Románia gázszükségleteinek már 90%-át saját forrásból fedezheti.
Jó hírt közölt a román agrárminiszter
Az idén bőséges gabonatermésre számítanak Romániában, amelyből így exportra is jut. A termés ugyan elmarad a tavalyi
rekordévitől, de stabil hozamra számítanak. Romániának van kapacitása az Ukrajnából érkező gabona tárolása is.
Románia az egyik legnagyobb gabonaexportőr az Európai Unióban, tavaly rekord nagyságú, 11,3 millió tonna termést
takarítottak be.
A román kormány literenként 40 forintnyi összeggel kompenzálja az üzemanyagok árát
Literenként 50 banival, 40 forintnak megfelelő összeggel kompenzálják Romániában az üzemanyagok árát július 1-től a
következő három hónapban. Becslések szerint az árkompenzáció 2 milliárd lejbe (161 milliárd forint) kerül, ennek a felét
az állami költségvetésből fedezik, másik felét a kőolajipari társaságokra terhelik.
Elképesztő a román autógyártás
Miközben a világ szinte összes autógyártója a termelés csökkenéséről számol be a chiphiány és az alapanyagok
szűkössége miatt addig a román járműgyártás szárnyal. Január és május között 216 105 gépkocsit gyártottak, ebből 131
063-at a francia Renault tulajdonában levő Dacia, 85 042-t a Ford. A Dacia több mint 16 százalékkal, míg a Ford több mint
7 százalékkal növelte termelését. A 2020-as mélyponthoz képest 41 százalékkal bővült a járműgyártás, ugyanakkor még
mindig nem érte el a 2019-es, a koronavírus-járvány előtti időszak szintjét, attól 1,45 százalékkal maradt el.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://hirado.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://piacesprofit.hu/

Szlovákia
Fontos döntést hozott meg a szlovák kormány a felvidéki magyarságról
Megszavazta a szlovák kormány, hogy a 2021-es népszámláláson nemzetiségüket második helyen vállalókat
hozzászámolják a felvidéki összmagyarsághoz, vagyis azokhoz, akik első helyen vallották magukat egy nemzeti
kisebbség tagjának. A magyar közösség aránya az összlakosság 8,4 százalékát teszi ki, hivatalosan 456 148 magyar él a
Felvidéken.
Júliustól emelkedik a szlovák létminimum
Július 1-től kezdődően a létminimum összege Szlovákiában 234,42 euróra emelkedik. Az emelés pozitívan hat majd
minden olyan, szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett háztartásra, amely különböző juttatások és
adókedvezmények kombinációjában részesül.

Az EU tagországok közül Szlovákiában a harmadik legalacsonyabb a lakosság vásárlóereje
A visegrádi négyek közül a legalacsonyabb, az EU tagországok közül pedig a harmadik legalacsonyabb volt Szlovákiában
2021-ben a lakosság GDP-arányos vásárlóereje, melynek az EU-s átlaghoz viszonyított szintje 2010 óta 6 helyezéssel esett
vissza a 27-es uniós rangsorban. A szlovák lakosság vásárlóereje tavaly csak az EU-s átlag 68%-át tette ki, ami csak a
bolgárok és a görögök szintjénél volt magasabb. Míg 2010-ben a V4-es országok közül GDP-arányos vásárlóerő
tekintetében csak Csehország előzte Szlovákiát, mára az ország a visegrádi csoporton belül sereghajtóvá vált. A kialakult
helyzet elsődleges oka, hogy jelentős volt a különbség a fogyasztói árak és a bérek növekedésének üteme között.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://profitline.hu/
https://www.vg.hu/

Szlovénia
Hozzányúl a gázolaj adójához a szlovén kormány
Bojan Kumer Szlovénia infrastrukturális minisztere bejelentette, hogy az állam ideiglenesen elengedett két
környezetvédelmi adót a dízel esetében az autópálya-hálózat mentén fekvő benzinkutakon, ahol jelenleg hatóságilag
nem szabályozzák az árakat. Az új szlovén kormány június 21-től szüntette meg az ársapkát, amely szerint az eurosuper
95 kiskereskedelmi árát 1,560 euróban, nagykereskedelmi árát 1,540 euróban, az eurodízel kiskereskedelmi árát 1,668
euróban, nagykereskedelmi árát 1,648 euróban határozta meg. Kumer szerint az elfogadott intézkedések rövid távúak
lesznek, legfeljebb egy-két hónapig tartanak.
A szlovén parlament megszavazta a kormány összetételéről szóló törvény módosítását
A Robert Golob miniszterelnök vezette koalíciós kormány három új minisztériummal, a felsőoktatási, tudományos és
innovációs minisztériummal, a szolidaritás jövője minisztériummal és a klíma- és energiaügyi minisztériummal bővül. Az
új kormány várhatóan szeptemberben kezdi meg teljes körű működését.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/

Európai Unió
Az EU csúcsértekezlete megszavazta, hogy Ukrajna és Moldova is kapjon tagjelölti státuszt
Az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról. A
döntéshez Magyarország sem támasztott feltételeket. Azonban a két országnak még hosszú utat kell megtennie a
csatlakozási tárgyalások elkezdéséig.
Európa megint recessziótól retteg, megütötték az eurót
Csütörtökön ismét felerősödtek a recessziós félelmek Európában miután Németországból és Franciaországból is a vártnál
gyengébb adatok érkeztek. A piac rögtön le is reagálta, hirtelen elillant a törékeny optimizmus, az euró meredek esésbe
kapcsolt.
Óvatosabb húrokat pengetett szankcióügyben az EU a G7-csúcson
Hatottak az európai szankciós politikát ért bírálatok, a nagy fejlett országok G7 csoportja csúcstalálkozóján a javasolt
újabb büntetőintézkedéseket illetően a korábbinál óvatosabb hangot ütöttek meg az Európai Unió képviselői.

Vészhelyzetre készül az EU a télre arra az esetre, ha Putyin elzárja a gázcsapokat
Egyre valószínűbbnek tűnik az, hogy az Európai Unió gázválsággal néz majd szembe télen. Az Európai Bizottság elnöke a
brüsszeli uniós csúcson utalt arra, hogy az ipari fogyasztók korlátozásokkal nézhetnek szembe, ha válságosra fordul a
helyzet.
Szófia visszavonja az Észak-Macedónia és Albánia EU-csatlakozását akadályozó vétót
A bolgár parlament egy pénteken megszavazott határozatban felhatalmazta a kormányt, hogy visszavonja Szófia vétóját,
amely eddig gátat szabott az Észak-Macedónia és Albánia európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások
megkezdésének.
Klímavédelmi csomagról szavazott az EP
Az Európai Parlament képviselői a testület szerdai plenáris ülésén az uniós klímavédelmi csomag több fontos elemét
elfogadták; többek között az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) kiterjesztését 2029-től a lakossági
épülethasználatból és a közlekedésből származó kibocsátásra.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Moody's: Oroszország csődbe ment
A Moody's szerint fizetésképtelenné vált az orosz állam, miután 100 millió dollárnyi kötvény június 26-án esedékes
hozama nem érkezett meg a hitelezőkhöz. Ez az államcsőd azonban más, mint a többi: Oroszország nem azért
fizetésképtelen, mert ne lenne pénze kifizetni kibocsátott kötvényeinek hozamát, hanem azért, mert az amerikai
pénzügyi rendszerről való leválasztásuk miatt akkor sem érnek célba a hitelezőkhöz a kifizetések, ha Oroszország minden
feltételnek megfelelve, dollárban utalja el őket.
A régiek helyett most új partnereket keres Putyin
Oroszország átirányítja kereskedelmét „megbízható nemzetközi partnerek”, például Brazília, India, Kína és Dél-Afrika
felé, miután a Nyugat megkísérli a a gazdasági kapcsolatok megszakítását. Putyin orosz elnök a BRICS-csúcstalálkozó
részvevőihez intézte szavait. A BRICS az öt fejlődő gazdaság: Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai
Köztársaság informális csoportja.
A háború kezdete óta először hagyja el Oroszországot Putyin a jövő héten
Vlagyimir Putyin orosz elnök a július első hetében Tádzsikisztánba és Türkmenisztánba látogatva az ukrajnai háború
kezdete óta első alkalommal fogja elhagyni Oroszországot. Putyin a tervek szerint tárgyal Emomali Rahmon tádzsik
elnökkel, a türkmenisztáni Asgabatban pedig szerdán jelen lesz a Kaszpi-tenger menti országok - Irán, Oroszország,
Kazahsztán, Türkmenisztán és Azerbajdzsán - csúcstalálkozóján.
Az orosz elnök fontos ígéretet tett a külföldi cégeknek
Vlagyimir Putyin jóslatai szerint az európai cégek kénytelenek lesznek visszatérni az orosz piacra, ha fenn akarnak
maradni. A hatóságok pedig nem fogják őket megakadályozni ebben.
Két leányára is talált vevőt a Sberbank
"Eladjuk a svájci Sberankot, amely pozitív tőkével és likviditással is rendelkezik. Van vevőnk, és arra számítunk, hogy
belátható időn belül lezárjuk az üzletet" - mondta VedyakhinAlekszandr Vedyakhin, a hitelintézet első vezérigazgatóhelyettese, megjegyezve, hogy több vevő is érdeklődött az eszközállomány iránt. A svájci leányvállalat eladása vélhetően

július közepén zárul majd le Vedyakhin szerint. A Sberbank kazahsztáni leányvállalatára a fő ajánlattevő a kazahsztáni
Baiterek - mondta Vedyakhin, hozzátéve, hogy július 5-10-ig ott is lezárulhat az üzlet. Az orosz bank nemzetközi
üzletmenetét súlyosan érintették a több nyugati ország által bevezetett szankciók. Különösen a Sberbank európai
részlegét érintették likviditási problémák a helyi szabályozók szerint.
Zelenszkij szerint a tél beállta előtt véget kell vetni a háborúnak
Legkésőbb télig véget kell vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának, a legerősebb iparú demokráciákat összefogó G7
csoportnak pedig minden lehetséges segítséget meg kell adnia ehhez, az orosz agresszió ellen védekező országnak jelentette ki Volodomir Zelenszkij ukrán államfő június 27-én a G7 csoport németországi csúcstalálkozóján. A G7 csoport
a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés után külön közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy folytatják Ukrajna
pénzügyi, humanitárius, diplomáciai és katonai támogatását, méghozzá "amíg csak szükséges", vagyis korlátlan ideig.
Az EU segíti Ukrajnát a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések ellen
Az Európai Unió orvosi felszereléseket, védőeszközöket és speciális felszereléseket juttat Ukrajnának egyebek között a
vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekkel kapcsolatos népegészségügyi kockázatok kezelésére – közölte
az Európai Bizottság június 27-én.
Az ukrán élelmiszerexport blokádjának feloldását sürgette London
Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem szabad megengedni, hogy az ukrán élelmiszerexport blokádjával Vlagyimir
Putyin orosz elnök felhajtsa a világpiaci árakat. London olyan vizsgálati módszer kifejlesztését is kezdeményezi, amellyel
kideríthető, ha Oroszország Ukrajnából lopott gabonát próbál értékesíteni a világpiacon.
Bankos csúcstalálkozó Azerbajdzsánban
Június 23-án kezdődött Bakuban a Fekete-tengeri Kereskedelmi és Fejlesztési Bank (BSTDB) Kormányzótanácsának 24.
éves ülése, amelyet Samir Sharifov pénzügyminiszter vezet. A találkozón részt vesznek a BSTDB tagállamainak (Albánia,
Bulgária, Georgia, Moldova, Románia, Oroszország, Törökország, Görögország, Ukrajna, Oroszország és Ukrajna)
képviselői. Az ülésen sor kerül a bank teljesítményének értékelésére és a 2021-es pénzügyi jelentések jóváhagyására.
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Kína
Küszöbön az újabb autóipari beruházás - Zöld akkumulátor alapanyag magyarországi gyártására készülnek
Közép-Európa leginnovatívabb és legfenntarthatóbb katódanyag-előállító üzemét hozhatja hazánkba egy
világszínvonalú technológiát fejlesztő kínai cégcsoport – jelentette be Palkovics László. A technológiai és ipari miniszter
az elektromos autók gyártásában kivívott magyar pozíciókat megszilárdító tervezett beruházás közös előkészítéséről írt
alá szándéknyilatkozatot a Huayou Cobalt képviselőivel.
A kínai elnök szerint fel kellene hagyni a hidegháborús mentalitással
A BRICS-országoknak stabilizáló erőt kellene adniuk a világnak, és egy valóban több nemzet alkotta, nemzetközi
rendszerért kellene kiállniuk – jelentette ki a BRICS gazdasági fórumon, videókapcsolaton keresztül, Hszi Csin-ping kínai

elnök. A Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika gazdasági társulására megalakított fórumon Hszi a hidegháborús
szellemiség elvetését és a blokkok közötti összetűzések elkerülését sürgette.
Állami támogatással tolják meg az elektromosautó-gyártókat Kínában - Rali a tőzsdén
A kínai autógyártók részvényárfolyama megugrott, miután az állami televízió arról számolt be, hogy a kormány
kiterjesztheti az elektromos autók vásárlására vonatkozó adómentességeket az autóipar fellendítése érdekében. A
kormány fontolgatja az adómentesség mintegy 200 milliárd jüannal (30 milliárd dollárral) történő kiterjesztésétjelentette az állami televízió a Li Keqiang miniszterelnök által vezetett államtanácsi ülésre hivatkozva. A CCTV
beszámolója szerint az adómentességhez hasonló intézkedések célja az új energiahordozó járművek iránti kereslet
növelése és a használtautó-piac élénkítése lenne.
Putyin Kínával és Indiával kezdett még jobban szövetkezni, hogy pótolja a nyugati szankciók miatti piacvesztést
Az ukrajnai háborút újabb, az emberiségnek szóló vészjelzésnek nevezte a BRICS országok gazdasági fórumán tartott
nyitóbeszédében Hszi Csin-ping kínai elnök, igaz továbbra sem bírálta Oroszországot a lépéseiért. Ugyanezen a fórumon
Vlagyimir Putyin orosz elnök többek között azt jelentette be, hogy növelik az olajszállításokat Kínába és Indiába, amellyel
párhuzamosan több kínai autó, illetve indiai üzletlánc jelenhet meg Oroszországban és a pénzügyi rendszer terén is
igyekeznek szorosabbra fűzni a kapcsolatokat a legnagyobb feltörekvő piaci gazdaságokkal.
FORRÁS:
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Törökország
Sorozatosak a kamatemelések, a törökök külön utakon
Bár a világon számos központi bank kezdte meg az 1980-as évek óta a legagresszívebb monetáris szigorítását,
Törökország továbbra is kitart az alapkamat 14 százalékos szinten tartása mellett, miközben az infláció májusban már 24
éves csúcsot döntve meghaladta az évi 73 százalékot. Azonban az, hogy a török jegybank a tavalyi kamatcsökkentési kör
befejezése óta nem hozott intézkedéseket, további feszültséget rótt a lírára és az infláció növekedési ütemét is
felgyorsította. Ha továbbra sincs monetáris szigorítás, külföldi támogatásra szorulhat az ország.
Lépett Törökország, szárnyal a líra
A jövőben nem juthatnak líra alapú hitelhez azok a vállalatok, melyek több mint egymillió dollárnyi devizatartalékkal
rendelkeznek, illetve tartalékaik meghaladják éves vagy eszközállományuk 10 százalékát. A hírre a líra szárnyalásba
kezdett, idei legnagyobb erősödését mutatja.
Törökország támogatja Svédország és Finnország NATO-csatlakozását
Törökország, Finnország és Svédország külügyminiszterei június 28-án este Madridban, a NATO-vezetők
csúcstalálkozója előtt egyeztettek, és írtak alá egy egyetértési nyilatkozatot. Ez alapján Törökország visszavonja a finn és
svéd NATO-csatlakozással szembeni vétóját, így utóbbi két ország csatlakozhat a szövetséghez.
FORRÁS:
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Amerikai Egyesült Államok
Az USA emeli az orosz termékekre kivetett vámokat
Az Egyesült Államok 35 százalékra emeli számos orosz importtermék vámját - áll a Joe Biden amerikai elnök által hétfőn
aláírt és a Fehér Ház által ismertetett dokumentumban.

Az EU és az USA megerősítette együttműködését
Az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik, hogy a következő hónapokban tovább csökkentse
Oroszország energiából származó bevételeit, ezáltal gyengítve azon képességét, hogy finanszírozni tudja az Ukrajnában
kirobbantott, indokolatlan háborúját – írta hétfőn közzétett közös nyilatkozatában Ursula Von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke, és Joe Biden amerikai elnök.
Nőttek a tartós javak megrendelései májusban az Egyesült Államokban
A vártnál nagyobb mértékben nőttek májusban a tartós javak megrendelései az Egyesült Államok feldolgozóiparában a
washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau hétfőn ismertetett jelentése szerint.
Tizennégy milliárd dollárt adott az USA Romániának, atomreaktorok építésére
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az amerikai NuScale Power vállalat 14 millió dollárral támogatja a romániai
kisméretű moduláris atomreaktorok építését megelőző tanulmányokat, jelentette be a G7 csúcstalálkozó alkalmával a
Fehér Ház. A Fehér Ház közleménye hangsúlyozza, hogy az SMR-ek építése felgyorsítja az átállást a „tiszta energiára”,
több ezer munkahelyet teremt majd, ugyanakkor hozzájárul az európai energiabiztonsághoz úgy, hogy megfelel a
nukleáris biztonság legmagasabb standardjainak.
Az Egyesült Államok óriási beruházások sorozatával gyűrné le a kínai "Egy övezet, egy út" projektet
Az Egyesült Államok célja, hogy öt éven belül 600 milliárd dollár magán- és közfinanszírozást gyűjtsön a fejlődő országok
szükséges infrastruktúrájának fejlesztésére egy G7-kezdeményezés keretében, amelynek célja a kínai több milliárd
dolláros Egy Övezet Egy Út projektjének ellensúlyozása - közölte a Fehér Ház.
Összeomlottak az amerikaiak megtakarításai: már a 2008-as mélyponton állnak
Az Amerikai Egyesült Államokban a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság óta nem voltak ilyen alacsonyan a
megtakarítások. Történik ez annak ellenére, hogy a pandémia alatt jelentősen csökkentek az utazásra, éttermekre és úgy
összességében a szabadidős tevékenységekre fordított kiadások. Emellett az ország helyzetét tovább nehezíti, hogy az
infláció 40 éves csúcsot döntött.
Az USA kész éveken át támogatni Ukrajnát Oroszországgal szemben
A szankciók fájnak a kivető országoknak is, de ha most nem jutott el a világ a törésponthoz, amikor leválhat az orosz
energetikai függőségről, akkor tényleg nem lehet tudni, hogy mi kell ehhez. A Napi.hu-nak Robin Dunnigan, az Egyesült
Államok Külügyminisztériumának helyettes államtitkára adott interjút, kérdeztük a béke, a migráció és a diplomácia
kérdéseiről, ahogy arról is, hogy meddig tervezi támogatni Ukrajna katonai törekvéseit az USA, amennyiben egy
elhúzódó konfliktusra kell berendezkedni.
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Kanada
43 kanadainak tiltották meg a beutazást Oroszországba
Moszkva 43 kanadai állampolgárnak tiltotta meg a belépést Oroszországba válaszul az Ottawa által idén májusban orosz
vállalati és katonai vezetők, valamint családtagjaik ellen bevezetett szankciókra - közölte hétfőn az orosz
külügyminisztérium.

Feszültséget okoz Québecben a gazdasági migránsok szigorú szűrése
Kanada második legnépesebb tartományának politikai vezetése a francia nyelv kikopásától tart, miközben a
vállalkozásoknak bárki megfelelne a jelentős munkaerőhiány pótlására.
Tíz magyar startup vonul fel a világ egyik legjelentősebb technológiai eseményén
Tíz startup képviseli Magyarországot a Collision konferencián, a világ egyik legjelentősebb technológiai eseményén
Torontóban. Vass-Salazar Mária, Magyarország ottawai nagykövete elmondta, a rendezvénysorozat számos új üzleti
kapcsolatot kínál a részt vevő magyar cégeknek, amelyek reményei szerint kapukat nyitnak meg a kanadai piacon történő
érvényesülés útján, „amihez a nagykövetség minden támogatást megad”.
FORRÁS:
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Üzemanyaghiány Argentínában
Autópályákat zártak le a dühös teherautósofőrök Argentínában az üzemanyag hiány ellen tiltakozva. A tüntetők azt
követelik a kormánytól, hogy biztosítsa a szükséges dízel mennyiséget. A belföldi kereslet éves szinten 14%-kal ugrott
meg az év első negyedében. Az országos fuvarozási szövetség szerint az ország 23 tartományából 21 hiányban szenved.
A teherautósok hangsúlyozták, hogy ha a gabonaszállítmányozás is elakad, akkor élelmezési gondok jöhetnek.
Brazília tartózkodik az ukrajnai háború megítélésétől, de újra a világ legnagyobb gabonaexportőre lehet
Az előzetes termésbecslések szerint rekordmennyiségű búza- és kukoricatermés várható Brazíliában. A búzatermés
2022-ben 8 százalékkal lehet több, mint tavaly, így eléri a 8,4 millió tonnát, ezzel Brazília újból a világ második legnagyobb
gabonaexportőre lehet. A kukoricatermés szintén rekordot érhet el.
Egy rövid ideig tartó csökkenés után brutálisan megnőhet a réz ára
A chilei állami tulajdonban lévő rézbányász cég, a Codelco, a világ legnagyobb termelője a közelmúltban bekövetkezett
meredek áresés ellenére masszív növekedést prognosztizál a jövőben - nyilatkozta Máximo Pacheco, az igazgatótanács
elnöke június 26-án. Pacheco azután nyilatkozott így, hogy a réz árában az elmúlt egy év legnagyobb heti csökkenése
következett be, mivel a befektetők aggódnak amiatt, hogy a központi bankok az infláció megfékezésére tett intézkedései
csökkentik a globális gazdasági növekedést és ezáltal a fémek iránti keresletet.
Érdemi és átfogó reformokat ígért a kolumbiai elnökválasztás győztese
Az egykori gerillából lett szociáldemokrata politikus, Gustavo Petro győzött a június 19-én Kolumbiában rendezett
elnökválasztáson. Több évtizedes konzervatív vezetés után ő a latin-amerikai ország első baloldali elnöke. Kampányában
Petro egyebek között ingyenes egyetemi oktatást, nyugdíjreformot és a megműveletlen területek adóterheinek
növelését ígérte, valamint megígérte azt is, hogy gátat szab az olajipar terjeszkedésének, hozzátéve, hogy a már aláírt
szerződéseket tiszteletben tartja.
Az új kolumbiai elnök ismét megnyitná a határt Venezuela felé
Gustavo Petro személyében egykori gerillából lett szociáldemokrata politikus győzött a június 19-én Kolumbiában
rendezett elnökválasztáson. Több évtizedes konzervatív vezetés után ő a latin-amerikai ország első baloldali elnöke. A
két szomszédos, latin-amerikai ország közti határ az utóbbi években csak időszakosan volt átjárható.
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Afrika
Az EU több dél-afrikai szenet vesz, mint valaha, hogy pótolja az orosz energiahordozókat
Míg tavaly a dél-afrikai szénkitermelés 4 százalékát importálta Európa, addig idén ez már 15 százalék. Mindez arra
vezethető vissza, hogy az Európai Unió ugyan rá van szorulva az orosz energiahordozókra, de megfosztotta magát ezektől
a szankciók következtében. Az uniós országok rekordmennyiségben importáltak szenet Dél-Afrikából. A Dél-afrikai
Köztársaság és egyben Afrika legnagyobb szénkitermelő bányája a Richards-öbölben található, amelynek az éves
kitermelése nagyjából 24 millió tonna.
Épül a „Nagy Zöld Fal” Afrikában – a világ legnagyobb emberi építménye lesz
A szakemberek, a WHO megkongatta a vészharangot: az az életmód, amit most folytatunk, nem tartható fent tovább.
Az előrejelzések szerint 10-20 éven belül bekövetkezik a katasztrófa, ami miatt drasztikus változtatásokra kényszerülünk.
A 780 millió hektáros Nagy Zöld Fal a Szahara-sivatag déli határvonalán épül, – szárazságtűrő fákból – mintegy 8000
kilométeres területen, a Száhel nevezetű térségben. Az „élő falat” – melynek klímavédelmi célja van – 20 nemzet együttes
erővel építi, mely jelképesen is a nemzetek összefogását üzeni a környezetvédelemért.
Nem enyhül az afrikai aszály, már az ENSZ segítsége sem elegendő
Az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja alkalmából adott ki közleményt az ENSZ, amelyben beszámoltak
az egyre súlyosbodó afrikai helyzetről is. A szervezet szerint a kontinens keleti részén, így Etiópiában, Kenyában és
Szomáliában a legriasztóbb a vízhiány. Az ENSZ-hez az elmúlt időszakban egyre kevesebb adomány érkezett, minek
következtében jóval kevesebb embernek tudnak élelmiszert és tiszta vizet biztosítani. A nehézségek ellenére idén már
így is 7,7 millió embernek segítettek.
Magyar-egyiptomi hadiipari együttműködés indulhat
Folytatódhat az egyiptomi-magyar közlekedésügyi együttműködés, a hadiipar pedig a két ország kapcsolatának új
területe lehet – közölte Palkovics László technológiai és ipari miniszter az MTI-vel. A tárcavezető Kamel al-Wazir
közlekedésügyi miniszterrel, valamint Mohamed Ahmed Morsi hadiipari termelésért felelős miniszterrel egyeztetett, azt
követően Mohamed Manar Anba polgári légiközlekedésért felelős miniszter, valamint Abdelmonem Eltarras, az Arab
Organization for Industrialization (az arab országok iparosítási szervezete) vezérigazgatója fogadta.
Soha nem látott nagyságú, nemzetközi hadgyakorlatot tartanak Afrikában
"Afrikai Oroszlán 2022" néven kezdett minden korábbinál nagyobb szabású, közös katonai hadgyakorlatba tíz ország,
köztük az USA hadereje. A Marokkó, Tunézia, Ghána és Szenegál területét is érintő védelmi gyakorlatoknak a Marokkóval
szomszédos Algéria egyáltalán nem örül. A két ország kapcsolata több mint feszült, miután Algéria minden diplomáciai
kapcsolatot megszakított Marokkóval.
Oroszország túszul ejtette Afrikát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Afrikai Unióhoz (AU) intézett beszédet. Szerinte Moszkva túszul ejtette Afrikát azzal,
hogy nem engedi ki az ukrán kikötőkből az ott rekedt gabonát. Emberek milliói éhezhetnek az orosz-ukrán háború
következményeként kialakult globális élelmezési válságban. Miután blokád alá kerültek a még ukrán kézen lévő Feketetengeri kikötők is, így ezen az útvonalon nem lehetséges a terményeket elszállítani Észak-Afrikába. Az így kialakult
válságban akár 400 millió ember is éhezhet, főleg Afrikában és a Közel-Keleten.

Afrikai bevándorlók rohamozták meg a melillai határkerítést
Marokkóban kétezer afrikai bevándorló rohamozta meg Melilla határkerítését, hogy bejusson az észak-afrikai spanyol
enklávé területére. A tömeget visszatartani próbáló marokkói rendőrökkel két órán át tartó heves összecsapás alakult ki.
Tömegek tüntettek Tunéziában a népszavazás ellen
Ezrek tüntettek szombaton Tunéziában, tiltakozva a Kaísz Szaíd elnök által a saját hatalmát megerősítő új alkotmányról
kiírt népszavazás ellen. A tiltakozó megmozdulást Abir Múszi, a Szabad Alkotmányos Párt elnöke vezette. A tüntetés jelzi
Szaíd politikájának növekvő elutasítottságát, amióta az államfő tavaly magához ragadta a végrehajtó hatalmat,
feloszlatta a parlamentet, és rendeleti kormányzást vezetett be, amit az ellenzék puccsnak nevez – írta a Reuters brit
hírügynökség.
Líbia: míg az egyik miniszterelnök ül az olajmezőn, nincs pénz kenyérre
Aligha valószínű, hogy megtartják az elkövetkezendő hetekben Líbiában az elnökválasztást, amit még múlt év végén
halasztottak idén júniusra. Akkor mindössze két nappal a voksolás előtt fújta le az eseményt az észak-afrikai ország
központi választási bizottsága arra hivatkozva, hogy a vonatkozó törvény hiányos, így a választás utáni időszak nagyon
veszélyessé válna. Ám a líbiai politikusok az elmúlt fél évben sem tettek sokat azért, hogy a helyzet megváltozzon – sőt,
ma már ismét pattanásig feszült a helyzet a szerencsétlen sorsú országban.
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Közel-Kelet
Szijjártó: Magyarország szövetségesként tekint Izraelre
Magyarország szövetségesként tekint Izraelre, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nemzetközi
szervezetekben végre korrekt hozzáállásban részesüljenek a barátaink – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter Facebook-bejegyzésében, amelyben beszámolt arról, hogy telefonon beszélt Yair Lapiddal, Izrael leendő
miniszterelnökével.
Mutatjuk Izrael új csodafegyverét
Az izraeli védelmi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy elkezdi a fejlesztés alatt álló új, robotizált, pilóta nélküli
harcjármű tesztelését több izraeli fegyvergyártó céggel. A Párizsban megrendezett Eurosatory védelmi kiállításon először
bemutatott Medium Robotic Combat Vehicle (M-RCV) a minisztérium szerint több „korszerű technológiát” integrál,
köztük egy páncéltörő rakétakilövőt, egy drónok szállítására és fogadására alkalmazott rendszert, amely nehéz terhek
szállítására és fejlett manőverezésre egyaránt képes – írja a Times of Israel.
Három bázisáról indít járatokat Szaúd-Arábiába a Wizz Air
Bécsből, Rómából és Abu-Dzabiból indít járatokat Dammám repülőterére a Wizz Air ősztől. A szaúd-arábiai reptér közlése
szerint Bécsből szeptember 30-tól, Rómából szeptember 28-tól heti kettő-kettő, Abu-Dzabiból novembertől pedig heti
három járattal lesz elérhető az ország keleti részén, a Perzsa-öböl partján fekvő város. A dammámi Fahd király
nemzetközi repülőtér légvonalban mindössze 80 kilométerre van Bahrein fővárosától, Manámától.

Az OPEC két legnagyobb olajtermelője nem tud sokkal többet tenni, hiába könyörögnek nekik
Emmanuel Macron francia elnök a G7 csúcstalálkozója alatt figyelmeztette amerikai kollégáját, Joe Bident, hogy SzaúdArábia és az Egyesült Arab Emírségek (EAE) nem tudja jelentősen fokozni az olajkitermelését. A Kőolaj-exportáló
Országok Szervezetének (OPEC) tagjai közül csak ez a két ország képes a termelés növelésére. Erre azért lenne szükség,
mert a Nyugat az ukrajnai invázió miatti büntetésképpen csökkenteni akarja az orosz olajimportot.
Az ország, amely győztesen jöhet ki az orosz olajembargóból
Felülmúlta az elemzői várakozásokat a szaúdi GDP. A közel-keleti ország az első negyedévben ugyanis közel 10
százalékos GDP-növekedésről számolt be. A közel 10 százalékos bruttó hazai termék növekedés az elmúlt évtized
legdinamikusabb eredménye, és meghaladja a múlt havi, 9,6 százalékos gyorsbecslést is. A gyors bővülésben
kulcsszerepet játszott az olajtermelés növekedése - az olajipari tevékenységek ugyanis 20 százalékot meghaladó
mértékben gyorsultak, több mint 32 százalékkal hozzájárulva ezzel a GDP-bővüléshez.
Katar az EU bajszát húzogatja: adna gázt, de csak 20 évre
Az oroszok elleni energiaháború már eddig is keresztbe tett az Európai Unió klímavédelmi céljainak, most Katarból jött
újabb orrba-fricska: Doha csak úgy adna cseppfolyósított gázt (LNG-t), a megcsappant orosz szállításokat pótlandó, ha
20 évre szóló szerződéseket írnak alá a vevők.
A franciák után az olaszok is részesedést szereztek a katari projektben.
Az Eni olasz energetikai vállalat is részt vesz a világ legnagyobb, részben Katarhoz tartozó gázmezőjén kezdődő
kitermelésben a katari energiaügyi miniszter vasárnapi bejelentése szerint. Sajtótájékoztatóján Szád Serída al-Kábi
stratégiai vállalkozásnak nevezte a tervet az MTI beszámolója szerint. A megegyezés értelmében az Eninek kicsivel több
mint 3 százalékos részesedése lesz a mintegy 28 milliárd dolláros projektben, amelynek célja, hogy a világ egyik
legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG)- kitermelőjének számtó Katar LNG-előállítási kapacitását 2027-ig további 60
százalékkal növelje.
Dubai is bevezeti a társasági adót
Az Egyesült Arab Emírségek vezetői azt tervezik, hogy 2023. június 1-től bevezetik a társasági adót. Az Arab-félszigeten
található gazdag államszövetségben az adó mértéke sokáig nulla százalék volt, ami vonzotta a külföldi cégeket és
befektetéseket. Viszont az Emírségek döntéshozói arra is gondolnak, hogy ne csak kőolajszármazékokból legyen
bevételük, ezért igyekeznek megteremteni annak a feltételét, hogy az állami költségvetésbe klasszikus adóbevételek
formájában is érkezzenek jövedelmek.
Titkos csúcstalálkozót tartottak amerikai, izraeli és arab katonai vezetők
Az Egyesült Államok csúcstalálkozót hívott össze Izrael és arab országok regionális védelmi csúcsvezetői számára, hogy
megvitassák az iráni rakéta- és drónfenyegetés elleni koordinációjukat írja a Wall Street Journal amerikai és regionális
forrásokra hivatkozva. A Sharm el Sejkben tartott megbeszélésen Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom, az Egyesült Arab
Emírségek, Bahrein és Jordánia képviselői vettek részt.
Jöhet a közel-keleti NATO a jordán király szerint
Jordánia királya támogatná egy katonai szövetség formálását a régióban: II. Abdullah szerint országa már évtizedek óta
szorosan együtt dolgozik a NATO-val. A hasonlóan gondolkodó közel-keleti államokat tömöríthetné ez a katonai
szövetség, II. Abdullah pedig a közel-keleti NATO megalakulásának első támogatói közt lenne elmondása szerint. Ehhez
azonban arra lenne szükség, hogy az elképzelt katonai szövetség céljait és vízióját nagyon pontosan határozzák meg,
különben félreértésekre adhatna okot megalakulása.
Irán nem atombomba készítését, hanem atomerőmű építését jelentette be
Irán megkezdte az előkészületeket az első teljesen iráni, 360 megawatt teljesítményű atomerőmű építésére - jelentette
be Mohamed Eszlami, az iráni atomenergia hivatal (AEOI) vezetője. Korábban külföldi államok segítségével terveztek
atomerőműveket építeni. "Ezt a gondolatot azonban elvetettük és egy teljesen iráni atomerőmű építését tűztük ki célul,
hogy ott legyünk a hasonló iparágakkal rendelkező országok között" - mondta Mohamed Eszlami az MTI orosz TASZSZ
hírügynökség által közölt híre szerint.

Szívesen csatlakozna két új ország a BRICS-csoportba
Irán bejelentette csatlakozási szándékát az emelkedő gazdaságú országokat tömörítő BRICS-csoportba, Argentína is
követheti – számolt be róla a Reuters. Az iráni Külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozata szerint Irán csatlakozása
kölcsönösen előnyös lenne mind a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a Dél-Afrikai Köztársaságot magába foglaló
társulásnak és az iszlám köztársaságnak is.
Lekapcsolják az áramot a legnagyobb kriptobányászüzemekben
Az energiaválság miatt megvonják az áramot a legnagyobb kriptobányászüzemektől Iránban, miután a kormány szerint
máshogy nem orvosolható az egyre jobban elharapódzó helyzet. A Bloomberg információi szerint június 22-én lép életbe
a törvény az áramkimaradásokkal sújtott országban, amely következtében 118, államilag jóváhagyott bányásztelepet
fosztanak meg az energiától.
Gabonaválság Libanonban
Emin Selam libanoni kereskedelmi miniszter nem titkolja, hogy búzaválság van az országukban, de szerinte a probléma
nem amiatt van, hogy az emberek felvásárolják a búzát, hanem áll a nagykereskedők raktáraiban. A politikus azt mondta,
Libanon továbbra is importál búzát különböző nemzetektől, jelenleg negyvenhatezer tonna van az országban. Az is nagy
baj, hogy az állami tulajdonban lévő búza- vagy gabonasiló a bejrúti kikötőben történt robbanás miatt megsemmisült.
Brutális válsággal küzd Libanon, az infláció már 211%
Miközben a válsággal küzdő Libanon politikai vezetői a betöltendő pozíciókról vitatkoznak, az ország elszabadult inflációs
rátája 2022 májusára 211%-ra emelkedett. Libanonban a fogyasztói árak már egy jóideje folyamatos emelkedést
mutatnak, miközben az ország politikusai a kormány megreformálásáról tárgyalnak. A jelentések szerint az ülésezések
pusztán késleltetik a kulcsfontosságú reformok bevezetését, amelyek többek között lehetővé tennék, hogy az ország 3
milliárd dolláros mentőcsomagot kapjon a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF).
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Ausztrália és Új-Zéland
Öt tagból álló új országcsoportot alakítottak
Ausztrália, az Egyesült Királyság, Új-Zéland, az Egyesült Államok és Japán új csoportot hozott létre, hogy erősítsék
gazdasági és diplomáciai kapcsolataikat a csendes-óceáni térség országaival. Az erről szóló közlemény szerint az öt
ország egy átfogó informális mechanizmust indított el Partners in the Blue Pacific (PBP) néven a csendes-óceáni
prioritások hatékonyabb és eredményesebb támogatása érdekében.
Ausztráliában terjeszkedik a német posta
Felvásárolja az ausztrál Glen Cameron Groupot a Deutsche Post (DP) szintén az ötödik kontinensen működő, DHL Supply
Chain nevű leányvállalata – közölte a frankfurti tőzsdén jegyzett cég kedden. A Glen Cameron Group egy 1000
teherautóból és pótkocsiból álló flottát üzemeltet, és több mint 820 embert foglalkoztat Ausztrália-szerte. Az akvizíció

megerősíti a cégcsoport pozícióját Ausztrália gyorsan fejlődő közúti árufuvarozási piacán, és az ország egyik legnagyobb
logisztikai vállalatát hozza létre, amelynek összbevétele meghaladja a 670 millió eurót.
Ausztrália végre magasabb klímacélokat határozott meg
A fejlett országok közül Ausztrália eddig méltatlanul gyenge klímacélokat határozott meg magának, több kutatás is
kimutatta, hogy az ország a fejlett nációk közül a legkevesebbet teszi a klímaváltozás megfékezéséért, és a COP26-on,
az ENSZ klímatárgyalásain is inkább csak nehezítette az egyezmények elfogadását, mint segítette. Ezért is hatalmas
lépés az, hogy az ország végre erősített a 2030-ra kitűzött klímacéljain.
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