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.
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Ausztria
Inflációs segélycsomagok sorát jelentette be az osztrák kormány
Mintegy 6 milliárd eurós inflációellenes csomagot terjesztett elő a bécsi parlamentben Karl Nehammer kancellár (ÖVP)
és Werner Kogler (Zöldek) alkancellár. A 8 százalékot is meghaladó osztrák infláció bejelentését követően a csomag
bejelentése a szakszervezetek, a munkaadók és természetesen az ellenzék nyomása miatt már csak idő kérdése volt - írja
a Der Standard. Az infláció hatásainak tompítására született tehermentesítő intézkedéscsomag 2026-ig 28 milliárd eurót
tesz ki és a lépések az egyedülállóknak, a kiszolgáltatott csoportoknak, valamint a családoknak is érdemi segítséget
jelentenek.
Lassul az osztrák gazdasági növekedés
A növekedési impulzusokat az osztrák gazdaságnak elsősorban a kedvező exportdinamika adta, ami viszont serkentette
az ipari termelést. Az üzleti kilátásokat és várakozásokat követő makrogazdasági mutatók azonban a második és
harmadik negyedévre vonatkozóan már a gazdasági tevékenység lassulására utalnak. A kínálati sokkok egyre inkább
visszafogják a gazdasági lendületet és fokozzák az árnyomást - mondta Christian Glocker, a Wifo aktuális
konjunktúrajelentésének szerzője az MTI szerint.
Brutális áremelkedés sújtja az osztrák kereskedőket
Tartósnak ígérkezik a magas inflációs nyomás Ausztriában: az áprilisi 26,0 százalék után májusban 25,1 százalékkal
emelkedtek a nagykereskedelmi árak az egy évvel korábbihoz képest. Havi bázison 1,0 százalékos volt az áremelkedés. A
legnagyobb árfelhajtó tényező a szilárd üzemanyagok árának emelkedése volt - írja az osztrák nemzeti statisztikai hivatal,
a Statistik Austria jelentése.
Ausztria nem kivételezne Ukrajnával, csak a Nyugat-Balkánnal együtt adna uniós tagjelölti státuszt
Ausztria számára feltétel, hogy amennyiben Ukrajna tagjelölti státuszt kap, akkor "ugyanennek kell vonatkoznia a
Nyugat-Balkán országaira és a Moldovai Köztársaságra" - hangsúlyozta Nehammer észt hivatali partnerével, Kaja
Kallasszal közös sajtótájékoztatóján.
Cáfol az OMV: nem tervezi magyarországi benzinkútjai bezárását
Cáfolta az OMV azokat a sajtóban megjelent találgatásokat, amelyek szerint schwechati olajfinomítójának ideiglenes
leállása miatt benzinkutakat zárna be Magyarországon. 2022. június 3-án a schwechati finomító nyersolaj-desztillációs
egységében komoly kár keletkezett. Az esemény következtében hosszabb, meghatározhatatlan idejű javítási
munkálatokra számítanak, elemzik az üzemben bekövetkezett károkat a belőlük fakadó esetleges korlátozásokat a
termelésben, termékellátásban.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
A belga energiaszolgáltatókat is elérte az extraprofit elvonás
A történelmileg rekordmagas energiaárak miatt a belga kormány a belgiumi energiatermelők extraprofitjának elvonását
tervezi – írja a Magyar Nemzet. Az extraprofit megvonása biztosan érinti majd a belgiumi gázerőművek és atomerőművek
üzemeltetőit.
Súlyosbodik az energiaválság Hollandiában, akár 20 ezer forint lehet egy gázszámla
Hatalmas emeléseket fog végrehajtani a holland Essent nevű energiavállalat, 25-30 százalékkal fogják megemelni a
lakossági árakat. A vállalat megerősítette, hogy ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy egy vásárló átlagosan 50 eurót,
vagyis majdnem 20 ezer forintot fog fizetni a gázért havonta – számolt be róla a NOS alapján az NL Times.

Hollandia a hidegháború óta nem látott mértékben költene fegyverekre
A holland kormány idén 5 milliárddal, 2025-ig pedig 15 milliárd euróval többet kíván beruházni a honvédelembe, 40
százalékkal többet, mint eddig, a hidegháború vége óta ez legnagyobb befektetés a fegyveres erőkbe - jelentette ki Kajsa
Ollongren védelmi miniszter szerdán a holland parlamentben.
Rendkívüli szigorításokat terveznek a holland mezőgazdaságban
Dühösek a gazdák Hollandiában, mert a kormány drasztikusan csökkenteni akarja a nitrogén-oxidok kibocsátásának
megengedett mértékét. A holland kabinet pénteken ismertette tervét, miszerint helyenként akár 95%-os csökkentést is
előírna környezetvédelmi szempontok miatt.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.liner.hu
www.portfolio.hu
www.hu.euronews.com

Csehország
Csehország terve szerint euróban fizethetnék be az adót a cégek
A cseh kormány terve, hogy a vállalatok 2024-től euróban fizethessenek adót, lehetővé teszi az állam számára, hogy
inkább euróban adósodjon el. A cégek "alacsony tíz százalékára" számít, hogy átállnak - mondta Zbynek Stanjura
pénzügyminiszter a Reutersnek.
Csehország felvázolta terveit az uniós elnökséggel kapcsolatban
Az ukrajnai menekülthullám kezelése és Ukrajna újjáépítése, az Európai Unió energetikai biztonsága, védelmi
képességeinek megerősítése, az európai gazdaság megerősítésének stratégiája és a demokratikus intézmények
megerősítése – ezzel az öt témával kíván kiemelten foglalkozni Csehország, miután július elsején fél évre átveszi
Franciaországtól az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét – közölte Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán
Prágában.
Tovább csökkent a munkanélküliség Csehországban
Májusban 3,2 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban az áprilisi 3,3 százalékról - közölte a cseh munkaügyi
hivatal szerdán Prágában. Tavaly májusban a munkanélküliségi mutató 3,9 százalék volt. A cseh munkaerőpiacot jelenleg
erősen befolyásolja a szezonális munkák megjelenése, elsősorban a mezőgazdaságban, építőiparban,
idegenforgalomban és a vendéglátásban. Erre való tekintettel várható, hogy a következő hónapokban a munkanélküliségi
mutató tovább javul.
Szupervasúttal húznának el a csehek
Úgy tűnik, Csehországban is vannak, akik mernek nagyot álmodni, legalábbis a cseh pályafenntartó társaság azzal állt elő,
hogy szupervasút-hálózatot kéne építeni a régióban. Hogy mennyiért lehet majd ezen utazni, azt ne firtassuk.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.kitekinto.hu
www.profitline.hu
www.napi.hu

Egyesült Királyság
A brit kormány egyoldalúan módosította a Brexit-megállapodás egyik elemét
A brit kormány közzétette hétfőn a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll
módosítására kidolgozott törvénytervezetét. Az Európai Unió már korábban jelezte, hogy a protokoll egyoldalú
megváltoztatását a nemzetközi jog megsértésének tekintené.
Skócia jövőre újra szavazhat a függetlenségéről
A skót miniszterelnök kedden hivatalosan elindította az újabb függetlenségi népszavazás kampányát. Nicola Sturgeon
kijelentette: a skót kormány szándékai szerint a referendumot 2023 végéig meg kell tartani. Skóciában 2014-ben már
tartottak egy népszavazást a függetlenné válásról, de akkor a résztvevők 55 százaléka még arra voksolt, hogy Skócia ne
szakadjon el Nagy-Britanniától. Az újabb népszavazás kiírása azonban ismét folyamatosan napirenden van, különösen a
brit EU-tagságról hat évvel ezelőtt tartott népszavazás óta, amelyen országos átlagban szűk, 51,89 százalékos többség a
kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a további EU-tagságra szavazott.
Több ezer munkavállalóval kezdik meg a négynapos munkahét próbáját a britek
A négynapos hét évek óta felmerül ötletként, de az Egyesült Királyságban mintegy 3300 munkavállaló számára ez most
már valósággá vált. Mintegy 70 brit vállalat és szervezet jelentkezett az eddigi legnagyobb négynapos hétre vonatkozó
kísérletre, ami hat hónapig, 2023 januárjáig tart.
Négyszáz fonttal szúrja ki az emberek szemét a brit pénzügyminiszter, miközben a briteknek már fűtésre sincs pénzük
Az Egyesült Királyságban minden háztartás 400 font kedvezményt kap az energiaszámlákból idén októberben, viszont ez
az energiaár-növekedésnek csupán felét fedezi. A legszegényebb háztartások emellett 650 fontot kapnak a megélhetési
költségek fedezésére. Az intézkedés azután történt, hogy Rishi Sunak pénzügyminiszter figyelmeztetett: millióknak kell
majd megküzdeniük az energiaárakkal, amennyiben az a várakozásoknak megfelelően októberben ismét emelkedik.
A Brexit miatt körözi le Észak-Írország Nagy-Britanniát?
Egyes szakértők szerint az Egyesült Királyság legelmaradottabb országrészének gazdasága a mai napig hevesen vitatott
északír protokollnak köszönhetően teljesít jobban. Lassacskán másfél éve már, hogy élesben tapasztalhatók meg a
Brexit-megállapodás és annak legkényesebb összetevőjének, az északír vámhatárnak a hatásai. Köztudott, hogy a fizikai
határ létrehozását az EU-tag Írország és az Egyesült Királyság részeként kiváló Észak-Írország között a felek
mindenképpen el szerették volna kerülni, ezért azt végül az Ír-tengerre szervezték ki.
Zuhanásban a brit gazdaság aktivitási mutatói
Meredek csökkenéssel a tavaly március óta tartó kilábalás kezdete óta nem mért mélypontra süllyedtek a brit gazdaság
aktivitásának kedden ismertetett végleges májusi mutatói, mindenekelőtt az ukrajnai háború okozta üzleti
bizalomvesztés és a gyorsuló infláció miatt.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.hamuesgyemant.hu
www.mandiner.hu
www.danubeinstitute.blog.hu
www.profitline.hu

Franciaország
Franciaország már tárgyal az orosz olaj helyettesítéséről
Franciaország tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségekkel az európai uniós embargóval sújtott orosz kőolaj
alternatíváiról - jelentette ki Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter az Europe 1 francia rádiónak és a CNews
hírtelevíziónak adott interjúiban vasárnap.

Franciaország kész segíteni az ukrajnai gabonaexport helyreállításában
Franciaország Ukrajna győzelmét szeretné az Oroszországgal folytatott konfliktusban, és kész segíteni a dél-ukrajnai
Odessza kikötői blokádjának feloldásában annak érdekében, hogy az ukrajnai gabonaszállítmányok az ENSZ
közreműködésével eljuthassanak azoknak az országoknak, amelyeknek szükségük van rájuk, és elkerülhető legyen egy
globális élelmiszerválság – jelentette be pénteken a francia elnök hivatala.
Megijedt a francia gazdaság, veszélybe került Macron pozíciója
Kevesebb mint egy hete van Emmanuel Macron francia elnöknek, hogy meggyőzze választóit és megszerezze a
parlamenti többséget, amely nélkül reformprogramja ellenállásba ütközhet. Az elnök centrista tábora most a június 19-i
alsóházi választások második fordulójára készül, hiszen az első körben meglehetősen szoros versenyt futottak a
baloldallal a rekordalacsony (47,2 százalékos) részvétel és a magas (52,5) tartózkodási arány mellett.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Horvátország
Minden feltételnek megfelel: januártól bevezetik az eurót Horvátországban
Horvátország mind a négy: az inflációra, a hiányra, az államadósságra, a kamatokra vonatkozó konvergenciakritériumot
maradéktalanul teljesítette. Ezáltal január 1-jén – az euróövezet huszadik tagjaként – az euró fogja felváltani a kunát. Az
Európai Központi Bank szakmai jelentése gyakorlatilag zöld utat adott a politikai döntéshez, amit előreláthatóan
júliusban fog meghozni a Gazdasági és Pénzügyi Tanács.
Befagyasztották az üzemanyag árát a horvátok is
Június 8-tól kezdve befagyasztották az üzemanyagok árát Horvátországban, melynek értelmében a 95-ös benzin 13,5
kunába (697 forint), a gázolaj 13,08 kunába (676 forint), a kevert összetételű kék dízel pedig 9,45 kunába (488 forint) kerül.
Ezzel párhuzamosan csökkentették az üzemanyagokra kivetett adó mértékét: a benzin esetében 0,4 kunával, a dízel
esetében pedig 0,2-vel (a kék dízel után nem kell adózni, így azt nem tudják csökkenteni). Az árstopot a horvát kormány
egyelőre egy hónapos időtartamra vezette be.
Milliókat veszítenek szállítmányozási cégek a vasút felújítása miatt Horvátországban
Milliókat veszítenek a szállítmányozási cégek a Rijeka-Zágráb-Botovo vasútvonal felújítása és építése miatt. A
vasútvonalon - amely része a Rijeka-Zágráb-Budapest mediterrán folyosónak - a felújítások miatt időszakosan lezárják a
forgalmat, ami kihat a szállítási vállalatok jövedelmezőségére és a megrendelők is elégedetlenek.
Felszálló ágban a horvát drónipar, a hadiiparba is betörhetnek
A dróntechnológia és a digitális elektronika rohamos fejlődése révén a pilóta nélküli repülő tárgyakat a legnagyobb
hatékonysággal vetik be a katonai műveletekben, a katasztrófavédelemben, a mezőgazdaságban. Ez a technológia
számos ipari szektort forradalmasított, és meghódította a fogyasztói piacot. A horvát drónipar is dinamikusan fejlődik.
Egy eszéki csapat pár év alatt a világ élvonalába repítette magát. A horvát drónfejlesztők találmányai iránt a hadiipar is
érdeklődik.
Eladó az egyetlen horvát műtrágyagyár
Az 1500 alkalmazottat foglalkoztató Petrokemija évi mintegy 1,35 millió tonna nitrogénalapú termésnövelőt állít elő. A
horvát kormány régóta fontolgatja, hogy kiszálljon a kutenyai (Kutina) műtrágyagyárból. Az egyetlen horvát
műtrágyaüzemben az ország 17,9%-os részesedéssel a második legnagyobb résztulajdonos. Az állami tulajdon kikiáltási
ára 305 millió kuna, (40,6 millió euró). Az egyik lehetséges vevő a Petrokemija jelenlegi, a részvények 54,52%-át birtokló
többségi tulajdonosa a Terra mineralna gnojiva d.o.o. A cég mögött a MOL érdekeltségébe tartozó INA és a horvát
gázellátásáért felelős PPD áll, a másik potenciális vevő pedig a kutenyaiakkal régóta jó üzleti kapcsolatot ápoló török
Yildirim csoport, aki egyszer már megpróbálta bevásárolni magukat az üzembe, de a felek nem tudtak megállapodni.

FORRÁS:
https://index.hu/
https://profitline.hu/
https://www.vg.hu/

Lengyelország
Kaczynski: Lengyelország érdeke, hogy Ukrajna ne szenvedjen vereséget
Az ukrajnai háború bizonyos értelemben már európai, sőt globális jelleget öltött, hiszen világméretűek a gazdasági
következményei, Lengyelország érdeke pedig az, hogy Ukrajna ne szenvedjen vereséget - jelentette ki Jaroslaw
Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke.
Brüsszel nem fizet Lengyelországnak
Noha az Európai Bizottság jóváhagyta a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő uniós alap forrásainak lehívását
lehetővé tevő lengyel tervet, a brüsszeli testület egyetlen centet sem fizet addig, amíg Lengyelország el nem fogadja az
igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító szabályozást - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke Strasbourgban.
A lengyelek máris bedobták a "hidrogénbombát", a hetedik szankciócsomagot
Az orosz földgázszállítások leállítását, ennek a hetedik uniós szankciócsomagba foglalását szorgalmazta Zbigniew Rau
lengyel külügyminiszter kedden Varsóban, az osztrák hivatali partnerével közösen tartott sajtóértekezleten. Alexander
Schallenberg szerint a tengerrel nem rendelkező országok nem válhatnak le gyorsan az orosz földgázról.
Már most ott tartanak a lengyelek, ahol mi 2040-re szeretnénk
Májusban átlépték a 10 gigawatt (GW) napelemes hálózati méretet Lengyelországban, de év évégre lesz az 12 GW is! Sőt,
úgy rákapcsoltak, hogy egy friss jelentés szerint Európában náluk nő majdnem a leggyorsabban ez a szám és a napenergia
olyannyira a fő hajtóereje a megújulóenergia-fejlesztéseknek, hogy 2025-re elérik a 20 GW méretet.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.portfolio.hu
www.napi.hu

Németország
Itt a figyelmeztetés: megtorpan a német gazdaság
Visszafoghatja a világgazdaság bővülésére vonatkozó prognózisát az IMF is. Csökkentette a Bundesbank a német
gazdaság növekedési előrejelzéseit, és magasabb inflációt jósol a vártnál, mivel az élelmiszer- és üzemanyagárak
szárnyalása gyengíti a háztartások vásárlóerejét és a fogyasztói bizalmat is. A jegybank úgy látja, hogy 2022-ben az árak
évi 7,1 százalékkal emelkednek, ami jóval meghaladja a 2021 decemberében prognosztizált 3,6-et, míg a 2023-as inflációs
értéket 2,2 százalékról 4,5-re emelte.
Stagflációra figyelmeztet a német pénzügyminiszter
Christian Lindner német pénzügyminiszter magas inflációs időszak és alacsony növekedés korszaka következhet – számol
be a hírről a Reuters. A stagfláció egy lehetséges forgatókönyv - mondta Lindner Berlinben, a családi vállalkozásoknak
tartott konferencián. Szerinte az inflációs nyomás ellen leginkább a gazdaságélénkítő támogatások megszüntetésével
lehet fellépni, és Németországnak és Európának vissza kell térnie a költségvetési fegyelemhez. Hozzátette, hogy a
Németországban jelenleg felfüggesztett alkotmányos adósságfék jövőre ismét életbe lép. Ez azt jelentené, hogy az idei
140 milliárd euróról 10 milliárd euróra csökkenne az új államkötvény-kibocsátás mértéke.

Az élelmiszerek további drágulására kell számítania a németeknek
Az élelmiszerek fogyasztói ára májusban 10,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek további
drágulására kell számítani Németországban Oroszország Ukrajna elleni háborújának következményeként – hangsúlyozta
a német mezőgazdasági és élelmezési miniszter, aki szerint enyhülést csak az hozhat, ha egyes élelmiszereknél
megszüntetik az áfát.
Súlyos helyzetben a német építőipar, 30 éve nem volt ilyen
A felmérések több mint harminc éves története során nem volt tapasztalható olyan súlyos építőanyaghiány
Németországban, mint manapság a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet jelentése alapján. A magasépítő ágazatban 2,4
százalékponttal 56,6 százalékra emelkedett a hiányt jelző vállalatok aránya. Ez a legmagasabb érték a felmérés 1991-es
kezdete óta. A mélyépítésben az arány minimálisan csökkent, 44,8 százalékra, amely így is a valaha regisztrált második
legmagasabb érték lett.
Óriási összegű fegyverszállításra adott engedélyt a német kormány
Több százmillió euró értékű ukrajnai fegyverexportra adott engedélyt a német kormány az Ukrajna elleni orosz támadás
kezdete óta egy hétfőn ismertetett összesítés szerint. A szövetségi parlament (Bundestag) egyik ellenzéki pártja, a
kormányzó szociáldemokratáktól balra álló Baloldal (Die Linke) írásbeli kérdésére összeállított kimutatás szerint. A
kormány 350,1 millió euró (140 milliárd forint) értékben adott engedélyt fegyverek és más katonai felszerelések ukrajnai
exportjára az orosz támadás február 24-i kezdete és június 1-je között.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
Az EU a cél, de egymás felé is közelednek a Nyugat-Balkán országai
Szorosabbra fűzte az együttműködését Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia a Nyitott Balkán kezdeményezés ohridi
csúcstalálkozóján. A három ország vezetői adózási, turisztikai és kulturális megállapodásokat írtak alá, valamint
bejelentették, hogy a munkaerő szabadabb áramlása érdekében kölcsönösen elfogadják egymás diplomáit.
Magyarország is bekerült a szerb elnök beiktatási beszédébe
Letette a hivatali esküt Aleksandar Vučić újraválasztott szerb elnök, aki ezzel megkezdte második öt éves mandátumát.
Beiktatási beszédében a szerb elnök kiemelte, hogy Szerbiában sem oroszellenesség, sem nyugatellenesség nincs, a
szomszédságpolitikáról szólva pedig síkra szállt a Magyarországgal kiépített jó kapcsolatok megőrzése mellett.
Magyar-szerb-szlovén áramtőzsde születik
Két átfogó magyar-szerb energetikai megállapodás született Szerbiában, amelyeket magyar részről az MVM írt alá. Az
első szerződés szerint Szerbia már az idén félmilliárd köbméter olyan földgázt tárolhat magyarországi földalatti
tárolókban, amely Magyarországon keresztül érkezik. A másik szerződésnek négy pontja van. Az első szerint a hazai
villamos energia piac összekapcsolódik a szerbiaival és a szlovéniaival, létrejön egy közös áramtőzsde. A második pont
alapján a most 1000 megawattos magyar-szerb határkeresztező kapacitás a másfélszeresére nő - e beruházásnak 2028
tavaszára kell elkészülnie. Harmadikként a közös kutatások indulnak a megújuló alapú energiatermelés terén, végül pedig
déli szomszédaink magyar technológiát fognak hasznosítani energetikai beruházásaik során.
Újabb lendület a magyar–szerb együttműködésnek
Csenejen megkezdte működését a KITE Zrt. szerbiai leányvállalatának, a KITE Kft.-nek a központi telephelye. A vállalat a
világszerte elismert John Deere amerikai mezőgazdasági gépeket és traktorokat gyártó cég hivatalos importőre,
forgalmazója és szervizelője. Az infrastrukturális fejlesztés nagyban hozzájárul a vállalat tevékenységének minőségi
javulásához, illetve területi lefedettségének növeléséhez. Az új központ elsősorban a térségben gazdálkodó partnerek
gyorsabb kiszolgálását és logisztikai lefedettség növelését teszi lehetővé.

Az albán vezérkari főnököt választották meg az ország új elnökének
Bajram Begaj vezérkari főnököt választotta meg június 4-én az albán parlament az ország új elnökének. A 140 fős
törvényhozásban elért 78 támogató szavazattal Begaj tölti be a következő 5 éven át a legfőbb közjogi tisztséget. Az 55
éves vezérőrnagy 2020-ban lett az albán hadsereg vezérkari főnöke, miután korábban különböző tisztségeket töltött be
a hadseregben, főként katonaorvosi minőségben. Begaj júliusban váltja fel a leköszönő elnököt, Ilir Metát. Albániában az
elnöki tisztség javarészt ceremoniális, bár az igazságszolgáltatás és a védelem terén vannak bizonyos hatáskörei.
A boszniai szerbek elhalasztották elszakadási tervüket az ukrajnai háború miatt
Az ukrajnai háború arra kényszerítette a boszniai szerb nacionalistákat, hogy halasszák el régiójuk tervezett kiléptetését
Bosznia-Hercegovina állami intézményeiből. A boszniai szerb parlament decemberben támogatta egy olyan, nem
kötelező érvényű indítvány kidolgozását, amely az elszakadást készíti elő. A tervet nem vetették el, csak hat hónappal
elhalasztották. Dodik szerint a boszniai szerb entitás „meg akarja őrizni a semlegességét” Oroszországgal és Ukrajnával
kapcsolatban, és ellenzi az Oroszországgal szembeni szankciókat.
Bulgária továbbra sem hagyja jóvá az észak-macedón EU-csatlakozási tárgyalásokat
Kiril Petkov bolgár miniszterelnök közzétette azon feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy országa feloldja
Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolását. Szófia egyebek mellett alkotmányos
biztosítékok elfogadására szólította fel Észak-Macedóniát a bolgárok jogainak védelmére, illetve előrehaladást vár
bizonyos vitás történelmi kérdéseket illetően.
Nagy változás jön a Balkánon, Koszovó jelentkezik a NATO-ba és az Európai Unióba is
Koszovó miniszterelnöke, Albin Kurti bejelentette, az ország megkezdte az előkészületeket, hogy benyújtsa tagsági
kérelmét a NATO-ba és az Európai Unióba. Koszovó ráadásul egyre közelebb kerül ahhoz, hogy az emberi jogok
csúcsszervébe, az Európa Tanácsba is felvételt nyerjen. Ez azonban még nem tekinthető lejátszott meccsnek, Szerbia
ugyanis minden erejével ellenzi ezt. Koszovó NATO-tagsága viszont erősen kérdéses egyelőre, még csak nagyon szó sem
volt erről korábban a tagállamok részéről, hogy tárt karokkal várják. Szerbia ráadásul jelezte korábban, hogy súlyos
következményei lesznek annak, ha jelentkeznek.
FORRÁS:
https://balk.hu/
https://hu.euronews.com/
https://liner.hu/
https://www.magyarszo.rs/
https://www.portfolio.hu/
https://www.szabadeuropa.hu/
https://www.vg.hu/

Olaszország
Olaszország félti járműiparát a belsőégésű motor kivezetése miatt
Az Európai Unió (EU) az EP döntését fontos lépésnek tekinti a károsanyag-kibocsátás nélküli járművekre való átállás felé,
az olasz kormány azonban az olasz autóiparra és a munkahelyeire gyakorolt negatív következményektől tart. “Nem
szabad, hogy az autók jövője kizárólag elektromos legyen, hacsak nem akarunk ajándékot adni Kínának, amely e
tekintetben mindenkit megelőz” – hangsúlyozta Giancarlo Giorgetti ipari miniszter. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az
EP “ideológiai döntést” hozott, amely súlyos károkat fog okozni az olasz autóiparnak. 70 ezer munkahely került veszélybe
Olaszországban.
Veszélyben Olaszország híres folyója, a Pó
Hetven éve nem volt ennyire alacsony a Pó vízszintje. Az évszakhoz képest magasabb hőmérséklet és a tartós
csapadékhiány okozta vízhiány miatt a Pó-alföldön található településeken éjszakai vízkorlátozás léphet életbe.

Indul Olaszország legújabb légitársasága
Július 9-én egy Boeing 737-800-as repülőgéppel, Forlì városának repülőterén működő bázissal és kilenc útvonallal kezdi
meg üzemelését Olaszország legújabb légitársasága, az Aeroitalia.
Mario Draghi úgy döntött, nem enged át bizonyos kulcsfontosságú technológiákat Kínának
Mario Draghi, Olaszország miniszterelnöke megvétózta egy bizonyos technológia és szoftver transzferét Kínába egy
EFORT Intelligent Equipment ipari robotgyártót érintő üzletben.
FORRÁS:
www.tozsdeforum.hu
www.privatbankar.hu
www.turizmus.com
www.portfolio.hu

Románia
Magyar-román határ menti kamarai elnökök találkoztak Debrecenben
A magyar-román gazdasági és üzleti együttműködés, a partnerségi kapcsolatok időszerű kérdéseit tekintették át a
szakemberek a határ menti kamarai vezetők találkozóján június 15-én Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyeii Kereskedelmi
és Iparkamara székházában. A találkozón a vendéglátó Hajdú-Bihar mellett a Békés, a Csongrád-Csanád és a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei iparkamarák elnökei, illetve a romániai Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyék kamarai vezetői
vettek részt. Miklóssy Ferenc, a debreceni kamara elnöke elmondta, hogy a HBKIK erősíteni kívánja a négymilliós,
dinamikusan fejlődő, magyar-román határ menti térség gazdasági és innovációs együttműködését. Dunai Péter, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a magyar kormány és a kamara együttműködési rendszerét ismertetve
egyebek mellett rámutatott: jövőre a költségvetés ugyanakkora nagyságrendű forrást ad a kamarának, mint amennyit a
szervezet a vállalkozásoktól hozzájárulásként beszed.
Novák-Iohannis találkozó Bukarestben
A román fél pragmatikus és korrekt kapcsolatokban érdekelt Magyarországgal, és meggyőződése, hogy a nemzeti
kisebbségek hidat képeznek a két ország között, fontos szerepet játszanak az együttműködés elősegítésében - emelte ki
a román elnöki hivatal abban a közleményben, amelyet Novák Katalin és Klaus Iohannis bukaresti találkozójáról adott ki.
A magyar köztársasági elnök a kelet- és közép-európai NATO-tagállamok, az úgynevezett Bukaresti Kilencek
csúcstalálkozóján vett részt a román fővárosban, majd a regionális NATO-csúcs után kétoldalú megbeszélést is folytatott
a román államfővel.
Idén nagyot mehet Románia gazdasága
A Világbank a román bruttó hazai termék (GDP) 1,9%-os növekedésével számolt az idei évre a tavaszi előrejelzésében.
Ugyanakkor 2023-ra és 2024-re rontotta a román gazdaság alakulására vonatkozó prognózisát, így a jövő évben 3,7%-os
növekedéssel számol a korábban közölt 4,1%-hoz képest, 2024-ben pedig 3,9%-os GDP-bővülést valószínűsít a korábban
közölt 4,3%-hoz mérten. A Világbank azt követően módosította a Romániára vonatkozó prognózisát, hogy május
közepén a román országos statisztikai intézet gyorsjelentésében közölte: a román GDP az idei elő negyedévben 6,5%-kal
nőtt a tavalyi év azonos időszakához mérten, az előző negyedévhez képest pedig 5,2%-os bővülést jegyeztek fel.
14,5%-os inflációt mértek Romániában, a 2023-as becslést duplázták
Romániában májusban 14,5 százalék volt az éves inflációs ráta az áprilisi 13,8 százalék után. Éves összehasonlításban az
élelmiszereken kívüli termékek drágultak leginkább, 17,18 százalékkal, az élelmiszerek 14,25 százalékkal kerültek többe,
míg a szolgáltatások fogyasztói ára 7,47 százalékkal emelkedett. A központi bank ugyanakkor jelentősen növelte az
inflációra vonatkozó korábbi prognózisát, így az idei év végén 12,5 százalékos fogyasztói árindexre számít a februárban
várt 9,6 százalékkal szemben. Immár 2023 végén is 6,7 százalékos inflációra számítanak.
FORRÁS:
https://gondola.hu/
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Szlovákia
A Statisztikai Hivatal szerint dübörög a szlovák gazdaság
A szlovák gazdaság növekedése 2022 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest 3,1 százalékra gyorsult.
Az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal erősödött a GDP, ami egybecseng a korábbi becslésekkel. A gazdaságot
elsősorban a belföldi kereslet hajtotta, amely 2021-hez viszonyítva 6,7 százalékkal nőtt, mindeközben viszont a külföldi
kereslet 4,5 százalékkal csökkent. A gazdaság elérte a 2019-es esztendő első negyedévében, vagyis a koronavírus-járvány
kitörése előtti időszakban tapasztalt szinteket.
Bő másfél milliárd eurónyi tőke hagyta el az országot
2020-ban 1,7 milliárd eurónyi befektetés hagyta el az országot, és ennek csak egy részét lehet ráfogni a koronavírusjárványra. Összehasonlításul, 2019-ben 2,2 milliárd FDI érkezett be, előtte 1,42 milliárd, azt megelőzően pedig 3,6
milliárd. Ekkora működőtőke leépülésre évtizedek óta nem volt példa. A 2020-as és 2021-es esztendőben gyakorlatilag
összeomlott az európai értékteremtő folyamatlánc. Nem volt elég alkatrész, ha volt is, nem lehetett megnyitni a gyárakat
a korlátozó intézkedések miatt. Az ipari termelés közel felét adó autóipar globális szinten megtorpant már 2019-ben.
Nem lehetett többet kisajtolni a gyártásból és az árrésből, ráadásul a kínai piac is telítődött. Az olyan országokban pedig,
ahol annyira kiszolgáltatták a gazdaságot egyetlen ágazatnak, mint Szlovákiában, a negatív hatás hatványozottan
jelentkezett.
Bajban a szlovák autóipar, jelentősen visszaestek az eladások
Öt hónapos folyamatos növekedést követően áprilisban összesen három százalékkal csökkentek az ipar eladásai. A
legjelentősebb hatást az autóiparban mérték, az árbevételek ebben a szektorban 14 százalékkal estek vissza.
Váratlanul magas a májusi szlovák inflációs adat
Szlovákiában az éves infláció 12,6 százalék volt májusban, a maginfláció 12,1, a nettó infláció pedig 10,7 százalék. A havi
maginfláció 1,9, a nettó infláció pedig 1,3 százalékot tett ki. Északi szomszédunknál az infláció ilyen magas mértéke azért
is szembetűnő, mivel Szlovákia az eurózóna tagja.
FORRÁS:
https://korkep.sk/
https://ujszo.com/
https://www.vg.hu/

Szlovénia
Megalakult az új szlovén kormány
Megszavazta a szlovén parlament az ország új kormányát, amelyet a következő négy évben Robert Golob, a Szabadság
Mozgalom vezetője irányít majd. A miniszterek többsége ismeretlen a közvélemény számára, a gazdasági életből és
egyéb szakterületekről érkeztek a kormányba. A külügyminiszteri posztot Tanja Fajon, az SD elnöke, volt európai
parlamenti képviselő tölti be. Luka Mesec, a Baloldal vezetője vezeti a Munka- és Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztériumot. A védelmi miniszteri tárca élére Marjan Sarec volt miniszterelnök került. Az általa
vezetett párt nem érte el a 4%-os bejutási küszöböt a választásokon, de Golob már korábban jelezte, hogy a Szabadság
Mozgalom kvótájából helyet biztosít számára a kormányban.
Megszűnik a benzinárstop Szlovéniában
Szlovéniában június 21-től megszűnik az üzemanyagár-stop, közölte Robert Golob szlovén kormányfő a június 15-i
sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kiemelte: az autópályákon kívüli töltőállomásokon rögzítik a kiskereskedői árrést,
míg az autópályákon teljesen liberalizálják a díjszabást.

Év végéig lebontja a horvát határral közös kerítést Szlovénia
Szlovénia még 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített a migrációs hullám miatt a Horvátországgal
közös, mintegy 670 kilométeres határán. Ezt később fokozatosan panelkerítésre cserélték, valamint bővítették. Jelenleg
135 kilométer pengés drótkerítés és 60 kilométer panelkerítés húzódik a közös határszakaszon. Ennek lebontását tervezi
az új szlovén kormány. A műszaki akadályokat kamerákkal váltják fel, valamint drónokkal fogják felügyelni a területet. A
migrációs problémák megoldására be akarja vonni a civil szférát és a helyi közösségeket.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://hirado.hu/
https://kronikaonline.ro/

Európai Unió
Várhelyi Olivér: A politikai akaraton múlik az EU-s csatlakozási kérelmek támogatása
A bővítéspolitika Magyarország szempontjából nagyon fontos dimenziója az Európai Uniónak, mivel hazánk külső
határain lehetséges az instabilitás, olyan régiókban, ahol a béke, a biztonság és a jólét továbbra is kihívást jelent –
jelentette ki Brüsszelben Várhelyi Olivér. A szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos a Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub
által szervezett, az EU-bővítéséről és annak gazdasági vonatkozásairól szóló konferencián vett részt, ahol
nyitóbeszédében elmondta: három ország, Ukrajna, Georgia és Moldova úgy reagált az ukrajnai orosz invázióra, hogy
beadta csatlakozási kérelmét az Unióba.
Brexit: az EU kötelezettségszegési eljárással válaszol a brit makacsságra
Az Európai Unió jogi lépéseket tesz, és kötelezettségszegési eljárást indít az Egyesült Királysággal szemben a brit EUtagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi jegyzőkönyv hétfőn bejelentett, egyoldalú brit
módosítási terve miatt – jelentette be Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja
szerdán Brüsszelben.
Csökkent a kiskereskedelmi forgalom az EU-ban
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken azt közölte, hogy áprilisban az euróövezetben és az Európai
Unióban havi szinten egyaránt 1,3 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, miután márciusban az
euróövezetben még 0,3 százalékos, az EU-ban 0,6 százalékos növekedést regisztráltak.
Bőven 5 % felett nőtt az euróövezeti GDP
Az előzetes becslésnél és az előző negyedévinél is nagyobb mértékben nőtt negyedéves bázison az euróövezeti bruttó
hazai termék az első negyedévben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdai jelentése alapján.
Fit for 55 – felkészült-e az EU a károsanyag-kibocsátás radikális csökkentésére?
A törvényhozók kedden Strasbourgban voltak, és arról tanakodtak, hogyan lépjenek tovább az Unió úgynevezett Fit for
55 csomagjának vitájában. Ez egy ütemterv az EU kibocsátásának 55%-os csökkentéséről - az évtized végére.
Valószínűleg ezen politikák mindegyike hatással lesz minden európai polgár életére.
Frusztrált az Európai Unió, Bulgária nem enged az Észak-Macedóniával szembeni követeléseiből
Albánia és Észak-Macedónia Európai Uniós tagsága már a küszöbön van, valamennyi tagállam ezt támogatná is és meg
is felelnek a kritériumoknak. Egyetlen tiltakozó állam azonban továbbra is van Bulgária személyében, amely elsősorban
Szkopjénak szól.
Az Unió cseh elnöksége növelné Európa önállóságát és megkezdené a munkát Ukrajna újjáépítése ügyében
Prága július elsején veszi át a stafétát Franciaországtól. A fő feladataik között a menekültválság hatásainak enyhítését,
Ukrajna újjáépítésének előkészítését, valamint Európa védelmének erősítését tartják. A cseh elnökség uniós csúcsot
szeretne tartani Zelenszkij ukrán elnök részvételével.

A legmagasabb szintre emelte az EU pénzügyi mentőeszközeinek osztályzatát a Moody’s
A lehető legjobb, "Aaa" szintre emelte az eddigi "Aa1"-ről az Európai Unió két pénzügyi válságkezelő alapja, az Európai
Stabilitási Mechanizmus (ESM) és Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) osztályzatát a Moody's Investors Service. A
besorolások kilátása változatlanul stabil.
Legalább 40 százalékban nőket akar látni a nagy cégek felsővezetésében az EU
Kötelező nemi kvóta bevezetéséről döntött az Európai Parlament és az Európai Tanács. Az új szabály szerint így a
nagyobb cégek felsővezetésében legalább 40 százalékra kell emelni a nők arányát. A tagországoknak két éve van rá, hogy
nemzeti jogrendjükbe beillesszék a direktívát, a vállalatoknak pedig 2026 júniusáig kell alkalmazkodniuk az új szabályhoz.
Ha ez nem sikerül, büntetést kapnak.
Az EU hamarosan megegyezhet a kriptopiac megregulázásáról
Az Európai Unió közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a kriptopénzekre vonatkozó legfontosabb jogszabályokról, amelyek
a 27 tagállamra mindegyikére vonatkoznának.
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FÁK-térség
Svájc is csatlakozik az EU hatodik szankciós csomagjához
Svájc is csatlakozik az Európai Unió által Oroszország és Fehéroroszország ellen bevezetett hatodik szankciós
csomaghoz, köztük az olajembargóhoz – jelentette be a svájci kormány június 10-én. Az Ukrajna elleni orosz háború miatt
kidolgozott büntetőintézkedések sora – amelynek az egyik legfontosabb része az orosz nyers- és kőolaj importálásának
tilalma az EU-n belül – 2023 elejétől lép érvénybe Svájcban, amely sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem tagja. A
szankciós csomag részeit fokozatosan, átmeneti periódusokkal vezetik be az országban.
Orosz közgazdász: Nem valószínű, hogy a nyugati szankciók veszélyeztetnék Putyin kormányát
Oroszország gazdaságát keményen sújtják majd a nyugati szankciók, de Vlagyimir Putyin elnök számára nincs közvetlen
politikai kockázat, kormánya valószínűleg átvészeli a gazdasági következményeket – mondta egy neves orosz közgazdász
és bankár. Andrej Movcsan a Szabad Európa orosz szolgálatának adott interjúban elmondta, hogy az ukrajnai háború –
amely már negyedik hónapja tart – és a Nyugat által válaszul bevezetett büntetőszankciók erősen megterhelik az orosz
kormánykasszát. Azt mondta azonban, hogy a magas világpiaci olajárak megtámogatják a kormány pénzügyeit, és bár a
szélesebb értelemben vett orosz gazdaság – különösen az orosz átlagemberek – szenvedni fognak, nem valószínű, hogy
ez veszélyeztetné Putyin uralmát.
Betett a háború az orosz autóeladásoknak is
Az orosz iparügyi minisztérium előrejelzése szerint az oroszországi újautó-értékesítések száma 2022-ben körülbelül a fele
lesz az előző évinek – közölte a minisztérium egyik képviselője. „Áprilisban és májusban komoly esést tapasztaltunk az
(autó)eladásokban” – idézi a Reuters Tigran Parsadanyant, az iparügyi minisztérium autó- és vasútfejlesztési részlegének
vezetőhelyettesét. „Arra számítunk, hogy körülbelül 750 ezer autót fognak értékesíteni a piacon az év végéig” – tette
hozzá. Ez az érték éves összevetésben 51 százalékos csökkenést jelent. Az Európai Vállalatok Oroszországi Szövetsége
korábban közölt statisztikái azt mutatják, hogy májusban az egy évvel korábbinál 83,5 százalékkal kevesebb, mindössze
24.268 új járművet helyeztek forgalomba Oroszországban. A szervezet becslése szerint az egész évben 50 százalékkal
fognak esni az eladások.

Megnyílt az első közúti híd Oroszország és Kína között
Megindították a teherforgalmat június 11-én az Oroszország és Kína között az Amur folyón átívelő első közúti hídon,
Blagovescsenszk és Hejhe között. Az avatóünnepségen Jurij Trutnyev miniszterelnök-helyettes, az orosz távol-keleti
szövetségi kerület elnöki megbízottja emlékeztetett rá, hogy a híd építése 2016-ban kezdődött. Vitalij Szaveljev orosz
közlekedési miniszter azt emelte ki, hogy a létesítmény üzembe helyezése kevesebb mint harmadára csökkenti a
szomszédos régiók számára a szállítási útvonalat és ösztönzi a közös beruházási projektek fejlesztését. Hu Csun-hua, a
kínai államtanács miniszterelnök-helyettese szerint a híd megnyitása a két ország készségét mutatja a teljeskörű
együttműködés elmélyítésére.
Oroszország kilép az ENSZ Turisztikai Világszervezetéből
Az oroszok elhagyják az NSZ Turisztikai Világszervezetét (UNWTO). Az erről szóló rendeletet pénteken tette közzé az
orosz kormány. Moszkva tagságát egyébként már áprilisban felfüggesztette az ENSZ közgyűlése az ukrajnai hadművelet
nyomán. Az orosz vezetés nem sokkal korábban már jelezte kilépési szándékát a szerinte átpolitizált szervezetből. A
madridi székhelyű, 1975-ben alakult UNWTO-nak 150 tagja van. A szervezet célja a felelősségteljes, fenntartható és
mindenki számára hozzáférhető turizmus fejlesztése, különös tekintettel a fejlődő államok érdekeire.
Az EU külpolitikai főképviselője elítélte az orosz rakétacsapást az ukrán gabonaterminálra
Az Európai Unió főképviselője, Josep Borrell a hétévégén ítélte el azt az orosz rakétacsapást, ami megsemmisített egy
nagy gabonatároló terminált a Dél-Ukrajnában található Mikolajiv kikötővárosában. "Az újabb orosz rakétacsapás
hozzájárul a globális élelmiszerválsághoz. Az orosz erők megsemmisítették Ukrajna második legnagyobb
gabonaterminálját, Mikolajivban" - írta Borrell június 13-i Twitter-üzenetében. Mikolajiv igen közel fekszik Ukrajna
legtermékenyebb gabonatermő régióihoz. Borrell szerint a csapás szembemegy Vlagyimir Putyin orosz elnök
közelmúltbeli nyilatkozataival, melyek szerint az ukrán kikötőkből biztonságos áthaladást biztosítanak a kereskedelmi
hajózásnak a Fekete-tengeren.
Kijevbe látogatott Ursula von der Leyen
Kijevbe látogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási
kérelméről tárgyaljon a helyi hatóságokkal. A tisztségviselő szeretné megvitatni az ukrán kérelem tisztázatlan kérdéseit
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal kormányfővel. Az Európai Bizottság várhatóan jövő pénteken
közzéteszi értékelését arról, hogy javasolja-e a tagjelölti státuszt Ukrajna számára. Az ajánláshoz valószínűleg
reformkötelezettségek kapcsolódnának, egyebek között a jogállamiság javítása és a korrupció elleni küzdelem területén.
A bizottság elnöke megérkezése után azt mondta: tárgyalnak majd arról, hogy milyen közös lépések lesznek szükségesek
az ország újjáépítéséhez, illetve áttekintik Ukrajna eddigi haladását az európai integráció útján.
Katasztrófához vezethet, ha bennragad az ukrán gabona
Az ukrajnai háború által okozott élelmiszerválság évekig kitarthat, ha nem sikerül közbeavatkozni – figyelmeztetett a
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vezetője. Különösen az afrikai országok szenvedhetik meg a gabona- és
műtrágyahiányt – mondta a BBC-nek Ngozi Okonjo-Iweala. Szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy az
élelmiszerhiány Afrikában tömeges migrációhoz vezethet. Ukrajna békeidőben a globális piacon megjelenő gabona 9
százalékát biztosítja. Napraforgó olajból 42 százalékkal, kukoricából pedig 16 százalékkal járul hozzá a világ ellátásához.
A fekete-tengeri kikötők orosz blokádja, valamint a tengerparton elszórt orosz és ukrán aknák miatt 20-25 millió tonna
búza ragadhatott Ukrajnában. Vonaton eddig csak kétmillió tonna gabonát sikerült kihozni az országból. Az ENSZ
megpróbál gabonafolyosót létesíteni Odesszából és más ukrán kikötőkből induló szállítmányok számára török tengeri
kísérettel.
Kazahsztánban népszavazáson köszöntek el a Nazarbajev-korszaktól
A most megszavazott alkotmánymódosítás előírja például azt, hogy a vezetők rokonai nem tölthetnek be fontos
kormányzati pozíciókat, ami egyértelműen a korábbi vezető Nazarbajev családot célozza. Kazahsztánban a szavazatok
77 százalékával jóváhagyták a kazah alkotmányreformot a közép-ázsiai országban június 5-én tartott népszavazáson,
hogy lezárják az országot harminc évig vezető Nurszultan Nazarbajev volt elnök korszakát. A népszavazásra bocsátott
alkotmánymódosítások a kazah alaptörvény cikkeinek mintegy egyharmadát módosítják, és legfőképpen megszüntetik
Nazarbajev "a nemzet feje" - címét, amely jelentős hatalommal ruházta fel. Egy módosítás előírja, hogy a vezetők rokonai
nem tölthetnek be fontos kormányzati pozíciókat, ami egyértelműen a Nazarbajev családot célozza. Kaszim-Zsomart

Tokajev jelenlegi kazah elnök szerint az alkotmánymódosítás célja a jelenlegi "szuperelnöki" rendszer megszüntetése,
amelyet régóta Nazarbajev személyi kultusza jellemzett.
Földgáz: nagyon sok kazah szállítmány esik ki a piacról
Kaszim-Dzsomart Tokajev kazah elnök június 9-én utasítást adott a hazai földgázeladások kétmilliárd köbméterrel való
növelésére, az export rovására. Az államfő szerint így oldható meg a kazah ellátásbiztonság fenntartása. Egyelőre nem
világos, hogy az intézkedés mikor lép hatályba, és hatással lesz-e a kazah földgáz legnagyobb felvásárlója, Kína, valamint
Oroszország ellátására. Tokajev utasításában az szerepel, hogy a kétmilliárd köbméternek a Chevron amerikai kőolajipari
cég által üzemeltett Tengiz olaj- és gázmezőről kell jönnie. A kazah gázexport 2020 óta hanyatlóban van, részben a kínai
igények visszaesése, részben a növekvő hazai kereslet miatt. Kazahsztán tavaly hatmilliárd köbméter földgázt adott el
Kínának, és további egymilliárd köbmétert Oroszországnak. A volt szovjet tagköztársaság jelenleg a szénerőműveken
alapuló áramtermelésének reformján fáradozik, és rövid távon a földgázt tartja a legjobb alternatívának e terve
megvalósításához.
Azerbajdzsán – friss növekedési adatok
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter közlése szerint Azerbajdzsán GDP-je idén január-áprilisban 7,2%-kal nőtt a 2021-es
év azonos időszakához képest, és elérte a 39,5 milliárd manatot (23,2 milliárd dollárt). A miniszter hozzátette, hogy a nem
kőolaj- és földgázszektor GDP-je 11,4%-kal, 19,4 milliárd manatra (11,4 milliárd dollárra) nőtt.
Azerbajdzsán – növekvő szerep a nemzetközi tranzitszállítmányozásban
Az Európa és Ázsia közötti, Közép-Ázsián és a Kaukázuson keresztül szállított áruforgalom 2022-ben az előző évhez
képest hatszorosára, 3,2 millió tonnára fog nőni a régió nagy állami szállítmányozási vállalataiból álló szövetség becslései
szerint. A nemzetközi szállítmányozók igyekeznek elkerülni Oroszországot, és új tranzitútvonalakat hoznak létre, ami
miatt a Középső Folyosó is felértékelődik. A Kaukázusban ugyanakkor aggályok merülhetnek fel amiatt, hogy a regionális
infrastruktúra nincs felkészülve a megnövekedett terhelés kezelésére.
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Kína
Lázasan ment bulizni, egy egész kerületet lezár miatta Peking
Újabb szigorításokat vezetnek be Pekingben a koronavírus-járvány miatt - jelentették be a kínai hatóságok hétfőn. A kínai
főváros központjának legsűrűbben lakott kerületében egy éjszakai szórakozóhelyen, majd egy kollégiumban észlelték a
legújabb koronavírus-fertőzéseket, miután egy férfi lázasan, vírusteszt nélkül látogatott meg több szórakozóhelyet is. A
kontakt-kutatásokkal a hatóságok eddig 183 új fertőzöttek azonosítottak, a férfi ellen, mivel betegen látogatott
szórakozóhelyeket, eljárást indítottak.
Kína jól jár az orosz szankciókkal
Kína megelőzte Németországot az orosz energia legnagyobb vásárlójaként az ukrajnai háború kezdete óta - közölte a
finn Centre for Research on Energy and Clean Air független kutatócsoport hétfőn. A kutatóintézet szerint Oroszország

mintegy 93 milliárd euró (97 milliárd dollár) bevételre tett szert az olaj, a földgáz és a szén eladásából február 24-e, Ukrajna
megtámadása óta, ebből Kínára 12,6 milliárd euró jutott. A fosszilis tüzelőanyagok mintegy 61 százalékát, mintegy 57
milliárd euró értékben exportálták az Európai Unióba a konfliktus első 100 napja alatt - közölte a helsinki székhelyű
csoport. Ezen belül Németországba 12,1 milliárd euró, az Olaszországba és Hollandiába egyaránt 7,8 milliárd euró,
valamint a Lengyelországba 4,4 milliárd euró értékben exportáltak fosszilis energiahordozót.
Robbanásszerű koronavírus-járvány tört ki Kína fővárosában
Újabb, robbanásszerű koronavírus-járvány tört ki Pekingben egy kormányszóvivő közlése szerint, az esetek egy bárhoz
köthetőek. Mindeközben Sanghajban tömeges tesztelés zajlik annak érdekében, hogy megfékezzék a koronavírus
terjedését, amely egy fodrászatból indult – számol be a hírről a Reuters. Csütörtök óta ismét szigorítottak a koronavírussal
kapcsolatos korlátozásokon Pekingben, és legalább két kerületben bezártak néhány szórakozóhelyet, miután az egyik
negyedben újra megemelkedtek az esetszámok.
Kemény szavak Kínától: háborúba is mennének Tajvanért
Kína nem vonakodna háborút indítani Tajvanért, ha a sziget kikiáltaná függetlenségét - jelentette ki pénteken Vej Fengho kínai nemzetvédelmi miniszter amerikai hivatali partnerével, Lloyd Austinnal Szingapúrban tartott megbeszélésén.
"Ha valaki megpróbálná elválasztani Tajvant Kínától, a kínai hadsereg egyetlen pillanatra sem habozna háborút
kirobbantani, bármi ára is legyen ennek" - idézte Vu Csien, a nemzetvédelmi tárca szóvivője a miniszterét.
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Törökország
Az erős kereslet és az export segítette elő a török gazdaság 7,3%-os növekedését az első negyedévben
Törökország gazdasága a vártnál nagyobb ütemben bővült az első negyedévben, az erős kereslet, a gyártás és az export
fellendülésének hatására. A bruttó hazai termék (GDP) 7,3%-kal nőtt éves szinten a január-márciusi időszakban,
meghaladva a piaci előrejelzéseket. Az idei év első három hónapjában az egyik legerősebb teljesítményt nyújtotta a török
gazdaság a G-20 országokat tekintve, annak ellenére, hogy az infláció és a folyó fizetési mérleg hiánya a globális
nyersanyagárak emelkedése miatt nőtt. A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,2%-kal bővült az előző
negyedévhez képest.
A Törökországba irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 2021-ben elérte a 14 milliárd dollárt
A közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 79%-kal, 14 milliárd dollárra nőtt 2021-ben az előző év azonos időszakához
képest Törökországban. 2002 óta az FDI meghaladta a 240 milliárd dollárt, mely az ország teljes folyó fizetési mérleg
hiányának 41%-át fedezte. A legtöbb befektetés a feldolgozóipar, a szolgáltatás és a mezőgazdaság területén valósult
meg, 2021-ben értékük 8,4 milliárd dollárt tett ki, ami 116%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az
európai országok adták a törökországi befektetések 60%-át, ezt követi Ázsia és Amerika 23%-kal, illetve 16%-kal.
24 éves csúcson a török infláció
Törökországban az éves infláció 73,5 százalékra, 24 éves csúcsra gyorsult az áprilisi 69,97 százalékról. Havi összevetésben
a fogyasztói áremelkedés 7,25 százalékról 2,98 százalékra mérséklődött. A török inflációt a háború, az emelkedő
élelmiszerárak mellett az tartja nagyon magasan, hogy Erdogan elnök nyomására a jegybank tavaly ősszel csökkentette
az alapkamat szintjét. Tavalyhoz képest a közlekedés ára 108, az élelmiszerek ára 92 százalékkal drágult az országban.
Az ország jegybankja ötödik hónapja tartja változatlanul 14 százalékon az irányadónak számító diszkontrátát.
Az EP szerint hivatalosan is fel kellene függeszteni a török csatlakozási folyamatot
Az EP jelentésben a képviselők figyelmeztetnek: ugyan Törökország időről időre hangot ad uniós csatlakozási
szándékának, az utóbbi 2 évben az ország következetesen a csatlakozási folyamatban tett kötelezettségvállalásaival
ellentétesen cselekszik. A Parlament támogatja azt a bizottsági javaslatot, hogy kezdjenek tárgyalásokat a meglévő
vámunió korszerűsítéséről. A Parlament ugyanakkor csak akkor fog támogatni bármilyen megállapodást, ha az az emberi
jogokkal és alapvető szabadságokkal, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával és a jószomszédi kapcsolatokkal

kapcsolatos szigorú feltételeken alapul. Összességében a Parlamentnek jelenleg nem áll módjában megváltoztatni azt az
álláspontját, hogy hivatalosan is fel kellene függeszteni a Törökországgal folytatott, de 2018 óta gyakorlatilag szünetelő
csatlakozási tárgyalásokat
Orosz-török megállapodás az ukrán tengeri exportról, Ukrajna szkeptikus
Törökország és Oroszország előzetes megállapodást kötött az ukrán mezőgazdasági termékek tengeri exportjának
újraindításáról és egy – aknamentesítéssel együtt járó – kereskedelmi folyosó kialakításáról a Fekete-tengeren. Ukrajna
egyelőre nem adta áldását az egyezményre, mert attól tart, hogy az aknák eltávolításával megnyílik az út az oroszok előtt
a kikötő bevételére. Törökország ugyanakkor az ENSZ támogatását kérné, ami reményei szerint elhárítaná Kijev
biztonságot érintő aggályait. Az ukrán flotta mozgásának irányítására és biztonságának szavatolására Törökország
Ankarában állítana fel központot.
A török légitársaság neve is megváltozik, nem csak az országé
A török Turkish Airlines légitársaság neve is megváltozik, az ország új nevéhez igazodva a cég ezentúl a Türk Hava Yollari
nevet viseli. A légitársaság új neve változatlanul "török légitársaságot" jelent. Az átnevezés igazodik Törökország
közelmúltban meghozott döntéséhez, miszerint az ország nevét hivatalosan is Türkiyére változtatják. Törökország
átnevezését június elején az ENSZ is jóváhagyta.
Törökország feloldotta a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett utazási korlátozásokat
A török Belügyminisztérium döntése értelmében június 1-től nem kérnek negatív PCR-tesztet a külföldről érkező
látogatóktól, mellyel az ország az utolsó érvényben lévő utazási korlátozást is feloldotta. A szakemberek remélik, hogy
az intézkedés hozzájárul a turizmus fellendüléséhez.
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Amerikai Egyesült Államok
Jön a fordulat a lakáspiacon: az USA legnagyobb közvetítői már leépítésbe kezdtek, folyamatosan esik a kereslet
Az Egyesült Államok két egyik legnagyobb ingatlanközvetítő cége is leépítésekbe kezd: a Compass a dolgozói 10%-ától,
a Redfin 8%-tól válik meg. A leépítések mögött állhat az amerikai lakáspiac lassulására mutató egyre több jel, hiszen a
lakáseladások száma hónapok óta csökken, csakúgy, mint az új lakáshitelek iránti kereslet.
A McDonald's leveszi az egészséges ételeket a menüjéről, hogy több profitot termeljen
A McDonald's az Egyesült Államokban leveszi az étlapjáról az egészségesebbnek számító ételeket, például a salátákat, a
grillezett csirkés szendvicseket, valamint a gyümölcs- és joghurtparfétákat, hogy racionalizálja a működést, és gyorsabb
drive thru (McDrive) átfutási időt kínáljon, kevesebb személyzettel.
Szemtelenül növelik az árakat az amerikai nagyvállalatok, pedig már így is nagyot szakítottak az infláción
A Guardian elemzéséből kiderül, hogyan gazdagították meg magukat és befektetőiket a vállalatok, miközben továbbra
is folyamatosan emelik az árakat. Ahogy az infláció márciusban új csúcsra szökött, a költségnövekedés igencsak
megviselte a gazdaságot, felemésztette a legtöbb amerikai bérét, és továbbra is veszélyezteti az alacsony keresettel
rendelkező polgárokat. Az USA legnagyobb vállalatai és részvényeseik azonban továbbra is nagy pénzeket kaszálnak.
Gazdasági partnerséggel igyekszik visszafordítani a kínai terjeszkedést az USA Latin-Amerikában
Új gazdasági partnerséget ajánlott a latin-amerikai országoknak Joe Biden a kínai terjeszkedés ellensúlyozása érdekében.
Az Egyesült Államok elnöke nyitotta meg az Amerikai Államok Szervezetének csúcstalálkozóját, melyet idén Los
Angelesben tartanak, többek között Kuba, Venezuela és Mexikó nélkül.

Az USA arra kéri Oroszországot, hogy ne zárja be a moszkvai nagykövetséget
Oroszországnak az ukrajnai háború miatt sem kellene bezárnia az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. A világ
két legnagyobb nukleáris hatalmának muszáj fenntartani a diplomáciai kapcsolatokat - mondta az USA nagykövete.
Retteg a világ az amerikai recessziótól, de egyelőre feleslegesen
Miután az Egyesült Államok gazdasága az első negyedévben meglepő módon visszaesett, az elmúlt három hónapban
vélhetően egy megnyugtató 4 százalékos növekedést produkálhatott. Sőt, egyre több jel utal arra, hogy bármennyire is
megviselik az amerikai gazdaságot az orosz–ukrán háború hatásai és a magas infláció, rengeteg potenciál van még a
bővülésre.
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Kanada
Lezárult Dánia és Kanada ötven éve tartó határvitája
Megegyezéssel zárult a Dánia és Kanada között csaknem 50 éve, a Jeges-tengeren található Hans-szigettel kapcsolatos
határvita, az 1,2 négyzetkilométeres lakatlan szigetet egyenlően osztják ketté. A tárca hozzátette, hogy a megállapodás
nyomán hivatalosan is Dániának és Kanadának lett a világ leghosszabb, 3882 kilométeres közös tengeri határa.
Ez még visszaüthet, sztrájkot indíthat Kanada legnagyobb szakszervezete
A kanadai szakszervezet tisztességesebb bérezést és a jobb munkakörülmények megteremtését szeretné elérni az állami
szektoron belül. Kanada legnagyobb szövetségi szakszervezete felhagy a szerződéses tárgyalásokkal, mivel a kormány
nem hajlandó olyan emeléseket felajánlani, amelyek lépést tartanak a megélhetési költségek emelkedésével.
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Amerika ellensége nyújthat segítséget az olajválságban? A fél világ arra vár, mit lép Washington
Március elején nagy visszhangot váltott ki, hogy Oroszország ukrajnai invázióját követően az USA tárgyalásokat kezdett
az általa addig csak latorállamként emlegetett, viszont a világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező Venezuelával a
nemzetközi olajpiacról kieső orosz szállítások pótlása érdekében. Mindeddig azonban a venezuelai olajszektorral
szembeni amerikai szankciók lazítása odáig jutott el, hogy Washington csak az Európába történő, leghamarabb júliusban
elinduló olajszállításokat engedélyezte, amelyek hatása a globális olajpiacra várhatóan csak mérsékelt szintű lesz, így az
nem fogja érdemben lejjebb vinni az olajárakat. A venezuelai olajtermelés újbóli felfuttatásához, a súlyos pénzügyi és
infrastrukturális gondokkal küzdő venezuelai olajszektor talpra állításához, a szankciók további jelentős enyhítésére
lenne szükség, amit Washington csak annak függvényében biztosítana, ha az autoriter caracasi kormányzat jelentősebb
engedményeket tenne az ellenzékkel folytatott, várhatóan hamarosan újrainduló tárgyalásokon.
Migránskaraván indult Mexikó déli részéről az Egyesült Államok irányába
Újabb migránskaraván indult Dél-Mexikóból az Egyesült Államok felé, a főként közép-amerikai, haiti és venezuelai
bevándorlókból álló több ezres tömeg képviselői szerint ezzel akarják felhívni a figyelmet ügyükre a menetet az Amerikai
Államok Szervezetének (AÁSZ) Los Angelesbe tervezett e heti csúcstalálkozójához időzítve. Becslések szerint négy-

ötezer embert számlál az idei év eddig legnagyobb migránskaravánja. A korábbi menetoszlopokat a mexikói hatóságok
erőszakkal, valamint kedvezményekkel oszlatták fel.
Megúszta az államcsődöt Venezuela, de óriási árat fizetett érte
Venezuela ugyan elkerülte a totális csődöt azzal, hogy hivatalos fizetőeszköznek ismerte el a dollárt az országban, illetve
hogy az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően emelkedett a nemzetközi piacokon a kőolaj ára. Becslések szerint az orosz
hitelállomány húszmilliárd, a kínai pedig 30-35 milliárd dollár lehet – elemezte a Növekedés.hu számára Nagy Sándor
Gyula, a Corvinus Egyetem docense a venezuelai helyzetet.
A jelenlegi helyzetben El Salvador kivár a bitcoin kötvényekkel
El Salvador neve napjainkban szinte kizárólag a bitcoin kapcsán kerül be a hírekbe. Főleg a bitcoin elfogadás fejlődése és
az ígéretes bitcoin kötvény foglalkoztatja az embereket. A kötvény kibocsátására azonban még mindig várni kell. A
bezuhanó árfolyam miatt a salvadori kormány várakozó álláspontra helyezkedett. Legalábbis erről nyilatkozott még
június elsején a pénzügyminiszter, Alejandro Zelaya, aki szerint még mindig nincs itt az ideje a Volcano kötvények
kibocsátásának, tekintve, hogy a bitcoin ára még mindig problémás.
Szorosabbra fűzné viszonyát az Egyesült Államok és Brazília
Először találkozott Los Angelesben helyi idő szerint csütörtökön az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ)
csúcstalálkozóján Jair Bolsonaro jobboldali brazil államfő és Joe Biden amerikai elnök. A brazil elnök a találkozó
alkalmával azt mondta, hogy szorosabbra kellene fűzni a két ország kapcsolatát, miután ideológiai okokból az elmúlt
időszakban a brazil és az amerikai kormány eltávolodott egymástól.
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Afrika
Súlyos élelmiszerválsághoz vezethet, ha az ukránok és az oroszok között nem születik megállapodás a kikötőkben rekedt
több millió tonna búzáról
Továbbra is az ukrán kikötőkben várakoznak a gabonával megrakott ukrán teherhajók, annak ellenére, hogy a Közel-Kelet
és Afrika országai már most nagyon komoly élelmiszerhiányra számítanak. Oroszország azt állítja: garantálni tudja a
hajók biztonságos elvonulását, ha Ukrajna megtisztítja a kikötőket a tengeri aknáktól. A kijevi vezetés azonban attól tart,
hogy ha elvégzi az aknamentesítést, azzal megnyitja az utat az orosz flotta előtt.
Ez az ország befogadna egy csomó menekültet
Ruanda képes arra, hogy migránsok tízezreit fogadja be a Nagy-Britanniával kötött egyezmény keretében– közölte június
12-én Doris Umicyeza, az afrikai ország igazságügyi minisztériumának főtárgyalója. London áprilisban jelentette be, hogy
új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás alapján mindazokat, akik
illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. Az intézkedés célja, hogy
eltántorítsák az illegális bevándorlókat.
Egyre eredményesebb az együttműködés Marokkó és Magyarország között
Szijjártó Péter külügyminiszter Budapesten fogadta Rachid Talbi El Alamit, a Marokkói Parlament elnökét. "Marokkó
példamutató teljesítményt nyújt nemcsak a regionális, hanem a globális biztonsághoz való hozzájárulás terén is. A
Királyság szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben és az illegális migráció megállításában egyre fontosabb. A két ország
közötti együttműködés pedig egyre eredményesebb, amit bizonyítanak a tavalyi évben elért kereskedelmi rekordok is" írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Egyiptommal és Izraellel is gázalkura készül az EU
Az orosz gázról való leválással összefüggésben Egyiptommal és Izraellel készül aláírni egy gázvásárlási megállapodást az
Európai Unió – rajzolódik ki abból az egyetértési megállapodástervezetből, amelybe a Reuters nyert betekintést és amely
az aláírásától kezdve 9 éven át rögzítené az együttműködés kereteit. Jövő héten Kairóba látogat Ursula von der Leyen
európai bizottsági elnök, így tehát most mehetnek a háttérben a végső egyeztetések az uniós tagállamok között, illetve
a két említett országgal, hogy milyen keretekben egyezzenek meg.
Aggasztó Algéria bejelentése az EU szerint
Rendkívül aggasztó Algéria azon döntése, hogy felfüggeszti a Spanyolországgal 2002-ben aláírt barátsági és jószomszédi
kapcsolatokat szavatoló együttműködési szerződést; az Európai Unió kész fellépni a tagállamokkal szemben alkalmazott
kényszerítő intézkedés ellen – jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Algéria szerdán
jelentette be, hogy felfüggeszti a Madriddal húsz éve kötött együttműködési szerződést, miután a spanyol kormány
szerinte „engedményt tett” Marokkónak a Nyugat-Szahara feletti, régóta húzódó területi vitában.
Egy egész ország az összeomlás szélére került az ukrajnai háború miatt
A 2011-es arab tavasz után egyetlen országban tűnt úgy, hogy a demokratikus átalakulás sikeres lehet: Tunéziában.
Tartós stabilitást azonban nem sikerült elérni az országban, amelyet a hazai problémák mellett a koronavírus-járvány és
Oroszország ukrajnai háborúja mostanra súlyos gazdasági-pénzügyi válságba taszított. A 2019-ben megválasztott elnök
már lassan egy éve rendeletekkel kormányoz, és folyamatosan építi le a nagy nehezen kiküzdött demokratikus
intézményrendszert. Az ország legnagyobb szakszervezete június közepére országos sztrájkot hirdetett, a nép
elégedetlensége fokozódik az elnökkel szemben.
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Közel-Kelet
Új csúcsokra röpíti a szaúdi GDP-t az olajipar
Lélegzetelállító iramban nőtt idén a szaúdi olaj- és gázipar, stabilan bővült a gazdaság többi szektora is. Szaúd-Arábia az
első negyedévben éves bázison közel 10 százalékos GDP-bővülést könyvelhetett el az olajárak tartós emelkedésének
köszönhetően - közölte a szaúdi statisztikai hivatal. A 9,9 százalékos növekedés több mint egy évtizedes csúcsot döntött,
az Al Jazeera szerint utoljára 2011 harmadik negyedévében ért el ilyen jó eredményt az olajmonarchia gazdasága.
Váratlan döntést követően Szaúd-Arábiába és Izraelbe látogat Biden elnök
A július 13-16. között Izraelbe és a ciszjordániai palesztin területekre látogató Biden elnök közel-keleti útja zárásaként
érkezik majd Szaúd-Arábiába. Látogatásának célja, hogy újraindítsa a zátonyra futott diplomáciai kapcsolatokat a két
ország között, mivel az Egyesült Államoknak jól jönne kis segítség a kőolajban gazdag királyságtól, hogy segítsen letörni
az amerikai autósokat sújtó, egekbe szökő benzinárakat.
Indulóban a világ legnagyobb cseppfolyósgáz-projektje, Exxon és a Shell is partner lesz
Katar kiválasztotta a partnereit a történelem legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) projektjének megvalósítására.
A katari állam végül az Exxon, a Total, a Shell és a Conoco négyesét választotta ki, mint partnereket az Északi Mező LNGprojekt megvalósítására – írja a Cyprus Mail. Ha a projekt megvalósul, az 2027-ig 64 százalékkal fogja tudni növelni Katar
LNG-kapacitását. Ez pedig azért is nagyon fontos hír, mert Katar ezzel Európa legfontosabb gázbeszállítójává válhat a
következő évtizedben, teljesen kiváltva az orosz gázt. A közel-keleti monarchia már így is komoly kapacitásokkal
rendelkezik, ez a projekt viszont jelentősen növelni fogja azt.

Irán „veszélyesen közel” került egy atombomba létrehozásához
Az izraeli miniszterelnök, Naftali Bennet a The Telegraph-nak adott interjújában arra figyelmeztetett, miszerint Irán
„példátlan mértékben” dúsítja az uránt, ezáltal „veszélyesen közel” került ahhoz, hogy atomfegyverre tegyen szert.
Kiemelte, hogy a nyugati nyomásgyakorlás nélkül az iszlám rezsim nagyon hamar atombombához juthat, ezért a világnak
határozottan kell fellépnie, illetve egy jóval keményebb választ adnia a fennálló helyzetre.
Húsz évre szóló megállapodást kötött Irán és Venezuela
Sok területet átfogó, húsz évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötött Irán és Venezuela, két olyan ország,
amely kőolajkincsben gazdag, és amerikai szankciók sújtják – jelentette be Ebrahim Raiszi iráni elnök. Az Irna
hírügynökség szerint az együttműködési megállapodás a politika, a gazdaság, az idegenforgalom, az olajkitermelés és a
petrolkémiai ipar területét érinti. A péntek óta Teheránban tartózkodó Nicolás Maduro venezuelai elnök Raiszival
közösen a sajtónak nyilatkozva azt mondta: a két országot szétszakíthatatlan barátság köti össze. Maduro a védelmi, a
pénzügyi és az élelmiszeripari együttműködést is említette.
Sokkoló kérdés az energiapiacon: letaszíthatják trónjáról a közel-keleti olajpiac királyát?
Az iraki olajminisztérium újabb nagyszabású tervet tett közzé, amely szerint az ország jelentősen növelné az
olajkitermelését a következő években. Az elérhető olajkészletek és a korábbi tervek alapján Irak elvileg le is taszíthatná
Szaúd-Arábiát a közel-keleti olajpiac trónjáról, de ehhez hatalmas fejlesztésekre lenne szükség. Az iraki olajminiszter,
Ihsan Abdul-Jabbar a múlt héten közölte: az ország célja az, hogy 2027 végére napi 6 millió hordóra növelje az
olajkitermelést.
Moszkva nem támogat egy újabb szíriai török offenzívát
Oroszország ellenzi, hogy a török hadsereg újabb offenzívát indítson a kurdok ellen Szíria északi részén. Ezt az orosz
külügyi szóvivő közölte hozzátéve, hogy egy ilyen hadművelet sértené Szíria szuverenitását és területi egységét. Az orosz
és a török külügyminiszter elsősorban erről tárgyal Ankarában, miközben hírügynökségi információk szerint a szíriai kurd
milíciák hajlandóak lennének a kormányhadsereggel együtt szembeszállni egy esetleges török invázióval.
Ursula von der Leyen szerint Izrael segít majd megszabadulni az orosz energiafüggőségtől
Az Izraelben tárgyaló Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Izrael segít majd megszabadulni az orosz
energiafüggőségtől. A bizottsági elnök szerint a Kreml arra használta az európai országok orosz fosszilis tüzelőanyagoktól
való függőségét, hogy megzsarolja azokat.
Izrael figyelmeztetést adott ki: ne utazzon senki Törökországba
Óva intett a törökországi utazásoktól Jaír Lapid izraeli külügyminiszter, és hétfőn felszólította az izraelieket, hogy ne
utazzanak Isztambulba, s ha már ott vannak, a lehető leghamarabb térjenek vissza.
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Ausztrália és Új-Zéland
Huszonhét év után indít rakétát Ausztráliából a NASA
Huszonhét év után ismét Ausztráliából indít rakétákat az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. Június 26. és július 12.
között három rakétát lőnek majd fel az Északi Területen található Arnhem Űrközpontból. Ez lesz a NASA első olyan
kilövése, amelyet kereskedelmi űrlétesítményből hajtanak végre az Egyesült Államokon kívül.

Így oldja meg a salátahiányt a KFC Ausztráliában
Áradások sújtották a kelet-ausztráliai salátaültetvényeket, ezért a KFC nem tudott elég salátát tenni az ételeibe – írja a
BBC. A gyorsétterem ezért káposztát kever a saláták közé, amíg helyreáll az ellátás. Az áradások hatására 5,1 százalékkal
nőttek a fogyasztói árak Ausztráliában az első negyedévben, ami az elmúlt 20 év legmagasabb inflációja. Az ausztrál
jegybank fél százalékkal, 0,85 százalékra emelte az alapkamatot az emelkedő árak miatt. A BBC szerint egy fej saláta akár
10 ausztrál dollárba - vagyis nagyjából 2600 forintba- is kerülhet.
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