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
Ausztriába utazik? - Fontos változás történt
Hétfőtől már nem szükséges a 3G-igazolás az Ausztriába való belépéshez, így a világ bármely országából történő belépés
ismét feltétel nélkül lehetséges - áll az Egészségügyi Minisztérium közzétett új belépési rendeletében. A hatályon kívül
helyezést a jelenlegi járványügyi helyzet indokolta. A vírusvariáns-területekre vonatkozó korábbi szabályok hivatalosan
továbbra is érvényben maradnak, de jelenleg egyetlen ország sem szerepel az úgynevezett vírusvariáns-területek listáján.
Döntött Ausztria: marad az ellenőrzés a magyar határon
Ausztria legalább félévvel meghosszabbítja a 2015-ös menekültválság során a szlovén és magyar határán bevezetett
ellenőrzést. Gerhard Karner belügyminiszter erről szóló rendelete 2022. május 12-én, csütörtökön nulla órakor lép
hatályba és 2022. november 11-ig tart, amikor szükség esetén meg kell majd hosszabbítani. Ausztria a határellenőrzés
folytatásának indokaként a másodlagos migrációt, vagyis az uniós tagországok közötti vándorlást, valamint az Európai
Unió külső határainál kialakult helyzetet, illetve a terrorizmus és a szervezett bűnözés fokozódó veszélyét hozta fel az
Európai Bizottságnak adott tájékoztatásában.
Ausztria nem kér a NATO-tagságból
Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja gyökeresen változtatta meg Finnország és Svédország viszonyulását a
katonai szövetséghez. A két skandináv országtól eltérően azonban Ausztria számára egyáltalán nem jelent kényszerítő
tényezőt az Oroszországtól való veszélyeztetettség. Ezt egyértelműen jelzi a legutóbbi közvélemény-kutatás is, amely
arról tanúskodott, hogy az osztrákok 75 százaléka elutasítja az esetleges NATO-csatlakozást, és mindössze 14 százalékuk
támogatja.
Hivatalos: Karl Nehammert választották az Osztrák Néppárt elnökének
Hivatalosan is megválasztották az Osztrák Néppárt (ÖVP) új vezetőjének Karl Nehammer osztrák kancellárt a párt
szombati rendkívüli kongresszusán. Karl Nehammer pártelnökké választását a grazi kongresszuson jelen lévő küldöttek
száz százaléka támogatta.
Fizetésemelést kapnak az ápolók Ausztriában
Már idén fizetésemelést kapnak az ápolók Ausztriában, de az ápolói képzésben részt vevők és a rokonaikról otthon
gondoskodók is anyagi támogatásban részesülnek. Az ápolók nemzetközi napján, május 12-én bemutatott
intézkedéscsomag értelmében az osztrák kormány összesen egymilliárd eurót különít el az ápolói szektor részére –
közölte Johannes Rauch, Ausztria egészségügyi minisztere. Ebből a munkavállalók fizetésének emelésére 520 millió eurót
fordítanak.
FORRÁS:
www.index.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
Belgium gazdasága várhatóan az uniós átlag alatti növekedést fog produkálni 2022-ben
Az ukrajnai háború miatt az Európai Bizottság leminősítette növekedési előrejelzéseit, beleértve Belgiumot is. Az idei
évben az Európai Unió egészében 2,7%-os GDP növekedés várható, ugyanakkor az Eurostat a belga gazdaságra csak
2,0%-os növekedést prognosztizál. Az év elején még 2,2%-os belgiumi GDP növekedést reméltek, ám az ukrajnai háború
a teljes európai gazdasági növekedést fékezi, így Belgium mellett Hollandia 3,3%-os, Franciaország 3,1% -os, míg
Németország csak 1,6%-os bővülést remélhet az idei évben.

Tenger alól szivattyúzna ki több gázt Németország és Hollandia
Új, északi-tengeri gázkitermelést tervez Németország és Hollandia, hogy csökkentsék az orosz energiaimportot. A
beruházási döntés nyárra várható, a fúrások 2024 végén kezdődhetnek meg. Németország nem késlekedik, és a teljes
orosz importól leválás érdekében négy vízen lebegő LNG-teminált is bérel.
Luxemburg betiltja az egyszer használatos műanyagok használatát 2023-tól
Luxemburg a hulladék csökkentését és a környezet védelmét célzó új jogszabályt fogadott el, amely betiltja az egyszer
használatos műanyag eszközök és számos élelmiszer, köztük a zöldségek és gyümölcsök műanyag csomagolásának
használatát 2023-tól - közölte a Luxembourg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál csütörtökön.
FORRÁS:
www.demorgen.be
www.napi.hu
www.profitline.hu

Csehország
Csehország "elesett", az árak legyőzték a vásárlókat
A Cseh Köztársaságban 14,2 százalékkal voltak magasabbak az árak 2022 áprilisában, mint 2021 azonos hónapjában. Ilyen
brutális drágulásra utoljára a rendszerváltás követő gazdasági átmenet idején, 1993 decemberében volt példa. A kiugró
áremelkedés hátterében az üzemanyagok, a lakhatási költségek és az élelmiszerek drágulása állt. A brutális adat
meglepte az elemzőket, mivel "csupán" 13 százalékos év/éves inflációra számítottak. Márciusban 12,7 százalék volt
Csehországban az infláció.
Negatívra rontotta Csehország adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings
Úgy tűnik, a csehek lettek az első áldozatok. A bejelentett döntés indoklásában a nemzetközi hitelminősítő közölte, hogy
az eddigi előrejelzésében szereplő 4,3 százalékról 1,5 százalékra módosította a cseh hazai össztermék (GDP) idei egész
éves növekedésére szóló prognózisát. A cég szerint a negatív korrekció elsődleges oka az ukrajnai háború okozta nagy
külső sokkhatás, amely a fogyasztói és az üzleti bizalmat egyaránt sújtja, emellett felhajtja az inflációt és emiatt a
monetáris politika szigorítását teszi szükségessé.
Csökkent a cseh munkanélküliség
Áprilisban 3,3 százalékra csökkent a csehországi munkanélküliség a márciusi 3,4-ről, és az egy évvel korábbi 4,1-ről –
közölte a cseh munkaügyi hivatal. A betöltetlen munkahelyek száma 16 ezerrel, 344 350-re csökkent. A csehországi
munkanélküliség alakulása a következő hónapokban nagymértékben függ majd az ukrajnai háborútól, illetve a
koronavírus-helyzet alakulásától, s az ezekkel összefüggő biztonsági intézkedésektől – jelentette ki Viktor Najmon, a
munkaügyi hivatal vezérigazgatója újságírók előtt.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.mandiner.hu
www.vg.hu

Egyesült Királyság
Apokalipszist jósol a brit jegybankelnök
Hétfői parlamenti meghallgatásán nem tudott semmi biztatót mondani Andrew Bailey brit jegybankelnök, aki szerint az
energia- és élelmiszerárak növekedésével szemben nincsenek eszközei – írja a The Telegraph. Az infláció 30 éve nem
látott szintre emelkedett a szigetországban, és a két számjegyű drágulási ütem veszélye is fennáll az idei évre

vonatkozóan. Bailey szerint különösen az jelent nagy problémát, hogy Ukrajna nem képes meglévő
élelmiszerkészleteinek exportjára az ország kikötőit érintő orosz blokád miatt.
A háború a britek nemzeti kincsét is veszélybe sodorta
Komoly nyomás alatt vannak az egyesült királysági fish and chips éttermek, miután a kulcsfontosságú alapanyagok árai
az egekbe szöktek az orosz–ukrán háború következtében. Andrew Crook, a nemzeti halsütők szervezetének elnöke
szerint az Egyesült Királyság 10 000 fish and chips éttermének akár az egyharmada is bezárhat a következő kilenc
hónapban.
Megúszta a brit oroszlán a kasztrálást, de nem örvend jobb egészségnek
Az észak-írországi helyi parlamenti választáson a szavazók ugyan az ország elmúlt százéves történetében először egy
köztársaságpárti politikai erőnek adtak felhatalmazást a kormány vezetésére, ám ez nem jelenti azt, hogy napirendre
kerülhet a két ír állam egyesítésének lehetősége, azaz a brit unió lemorzsolódása.
Gyengébb lett a vártnál a brit GDP
A brit gazdaság az első negyedévben 0,8%-os növekedést ért el az előző negyedévhez képest, ami elmarad az elemzői
várakozásoktól: a Reuters által megkérdezett közgazdászok 1%-os növekedést vártak. Az előző negyedévben még 1,3%
volt a növekedés negyedéves bázison.
Nem megy a szelektív hulladékgyűjtés a briteknek
Az Egyesült Királyság nem érte el a háztartási hulladék újrahasznosítására vonatkozó céljait. Az angol háztartások évről
évre több szemetet termelnek, pedig az volt a terv, hogy a felére csökkentik – írja a The Guardian.
Újabb szankciós csomagot élesítenek a britek, óriásit emelnek egyes orosz termékek importvámján
Újabb Oroszország-ellenes szankciókat jelentett be Nagy-Britannia. A szigetország 35%-kal emeli meg egyes termékek
importvámját Oroszországból és Fehéroroszországból Ukrajna lerohanása miatt – a termékek között ott van a platina és
a palládium is. Ezek mellett a szigetország egy sor saját terméke exportálását pedig betiltja a két említett országba, így
nem lehet majd Oroszországba és Fehéroroszországba vinni vegyszereket, műanyagokat, gumiárut és gépeket sem.
London szerint az újabb szankciók 1,7 milliárd font értékű kereskedelmet szabályoznak majd le.
Már a Nagy-Britanniában eladott autók közel negyede hibrid vagy elektromos
Nagy-Britanniában 15,8%-kal, 119.167-re esett az új autók eladása áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor
a csak akkumulátorról üzemelő elektromos autók (BEV) értékesítése 40,9%-kal emelkedett – áll a brit autógyártók és
autókereskedők szövetségének (SMMT) közleményében.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.index.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.hvg.hu
www.kitekinto.hu

Franciaország
Franciaország is ledobja a maszkot
Franciaországban május 16-től a közösségi járműveken sem kötelező maszkot viselni - jelentette be szerdán Olivier Véran
egészségügyi miniszter. Ezzel az utolsó jelentős korlátozás is megszűnik az országban.

Feldarabolás előtt a Renault, két cégre bonthatják a francia autógyártót
A Renault jelenleg tanulmányozza a két különálló egység létrehozásának lehetőségét a fosszilis energiahordozóktól
mentes járművek felé történő jelentős elmozdulás érdekében, és a tanulmányok előrehaladását egy őszi tőkepiaci napon
fogja bemutatni, áll a vállalat közleményében.
Pusztít a madárinfluenza, kifogytak a franciák a libamájból
A világjárvány után újabb veszély fenyegeti a francia éttermeket: egyre nehezebb libamájhoz jutni az országban. A CNN
szerint a kibontakozó válság következtében néhány élelmiszeripari gyártó elkezdte fontolgatni az ínyenc finomság
adagjainak csökkentését.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Horvátország
Horvátország jövőre csatlakozik az eurózónához
117 igen és 13 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a horvát parlament az euró bevezetéséről szóló
törvényt, így az eurót hivatalosan 2023. január 1-jén bevezetik Horvátországban. Zágráb 2019 júliusában kérte felvételét
az európai árfolyam-mechanizmusba. A horvát boltokban az árakat szeptember 5-től kunában és euróban is ki kell majd
írni, a kettős kijelzés pedig 2023 végéig érvényben marad.
Horvátország is mentesülne az olajembargó alól
Horvátország felmentést kér a készülő európai uniós olajembargó alól a rijekai finomító részére, hogy továbbra is
exportálhasson Oroszországból olyan kőolajszármazékokat, amelyek a dízel gyártásához szükségesek. Az INA horvát
olajipari vállalat elmondta, hogy a vákuum gázolaj (VGO) elengedhetetlen a dízel gyártásához, az INA finomítóját pedig
a termelési folyamatban a felhasználásra optimalizálták.
Újra felizzanak a horvát kohók
Közel két évtizednyi hanyatlás után, úgy tűnik, ismét erőre kap a horvát nehézipar egykori legnagyobb játékosa, a Sziszeki
Vasmű. A napjainkban tapasztalható extrém nyersanyagdrágulás és az orosz–ukrán háború piaci hatásai miatt a sziszeki
üzem szerepe újra felértékelődött. Éppen ezért tulajdonosa, az olasz Danieli-csoporthoz tartozó ABS (Acciaierie Bertoli
Safau) úgy döntött, hazai gyárai mellett bővíti és modernizálja a horvátországi létesítményét is. A gyár új részlegének a
működtetéséhez szükséges villanyáramot teljes egészében megújuló forrásból állítják majd elő. A vasmű
korszerűsítésével egy időben az A11-es számú, Zágráb–Sziszek-autópálya építése is gőzerővel zajlik.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://www.vg.hu/

Lengyelország
Ukrajna és Lengyelország közös nyilatkozatot írt alá az ukrán gabona exportjáról
Mikola Szoljszkij, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztere, valamint Henryk Kowalczyk lengyel mezőgazdasági
és vidékfejlesztési miniszterelnök-helyettes közös nyilatkozatot írt alá, amelyben rögzítik a felek között az ukrán
gabonaexport megkönnyítése érdekében folytatott tárgyalások eredményeit.

Válságkezelés: szja-t csökkent Lengyelország
Megszavazta a lengyel szejm azt a kormány által benyújtott törvénymódosítást, amelynek értelmében július 1-jétől 12%ra csökkenne a jelenleg 17%-os személyi jövedelemadó. A törvénymódosítás része a lengyel kormány inflációt enyhítő
csomagjának.
Fordulóponthoz érkeztek az ukrajnai menekültek Lengyelországban
Az orosz-ukrán háború kitörése óta a Lengyelországba érkezett és ott is maradt menekültek nagyjából 10%-a talált már
munkát magának a legális vagy a feketegazdaságban, ami azt jelenti, hogy már hat számjegyű a foglalkoztatottak száma.
FORRÁS:
www.karpathir.com
www.napi.hu

Németország
A német érdekeltségű vállalatok szerint a világgazdaság válságjegyei mélyek
A 2022 tavaszi felmérés május közepén nyilvánosságra hozott eredményei ellentmondásos, tendenciájában pedig
romlást sejtető képet sugároznak a világ térségei helyzetéről és jövőbeni kilátásairól. Korábban a koronavírus-járvány
okozta válság, majd az ellátási lánc problémái, idén pedig az orosz-ukrán háború, valamint a járvány teljes
megszüntetését szolgáló kínai lezárások azok a tényezők, melyek nem kis kihívásokat jelentenek az érintett vállalatok
számára. A német érdekeltségű vállalatok kilátásai alapján a világ nagy részén az üzleti helyzet további romlása várható.
Rekordmértékben emelkedtek a nagykereskedelmi árak Németországban
A nyilvántartások 1962-es kezdete óta a legnagyobb mértékben emelkedtek éves bázison áprilisban a nagykereskedelmi
árak Németországban a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis jelentése alapján. A nagykereskedelmi árak áprilisban
23,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Negyvenéves csúcsokat ostromol a német inflációs adat
Németországban áprilisban a fogyasztói árak 7,4 százalékkal emelkedtek éves szinten, ami 40 éve a legmagasabb
inflációnak számít; márciusban 7,3-es növekedést jegyeztek fel. A német statisztikai hivatal, a Destatis szerdán közölt
ugyancsak végleges adata szerint áprilisban 0,8 százalékkal emelkedtek az árak márciussal összevetve, amikor
magasabb, 2,5-es inflációt mértek.
Németország a tervezettnél előbb leválhat az orosz gázról
Németország a vártnál korábban, 2024 helyett már 2022-2023 telén függetlenné válhat az orosz földgáztól Robert
Habeck alkancellár, gazdasági miniszter szerint. Ehhez fel kell tölteni a gáztárózókat, beüzemelni legalább két LNGterminált és egy kicsit takarékoskodnia kell a német lakossági és ipari fogyasztóknak. A szövetségi kormány a tervek
szerint négy úszó LNG-terminált állít üzembe. Ezek alkalmas helyen lehorgonyzott különleges tartályhajók, amelyek
fogadják az Északi-tengeren, ugyancsak tartályhajókon érkező LNG-szállítmányokat, az anyagot ismét gázneművé
alakítják és betáplálják a szárazföldi vezetékrendszerbe.
Scholz telefonon fegyverszünetet sürgetett Putyinnál
Több hetes szünet után ismét telefonon beszélt egymással a német kancellár és az orosz elnök. Az ukrajnai, különösen a
humanitárius helyzetről szóló tárgyalásokra a német fél kezdeményezésére került sor - közölte a Kreml. Vlagyimir Putyin
és Olaf Scholz megállapodtak abban, hogy különböző szinteken folytatják a tárgyalásokat Ukrajnáról - idézte az Interfax
ügynökség a moszkvai elnöki hivatalt. Scholz a megbeszélés után kijelentette: "Ukrajnában a lehető leghamarabb
tűzszünetet kell kötni".
Megállapodás született az Északi-tenger szélenergia termelésének bővítéséről
Dánia, Belgium és Hollandia kormányfője, valamint Németország kancellárja szerdán megállapodást írt alá az Északitenger szélenergia termelésének bővítéséről. A dániai Esbjerg kikötőben tartott tanácskozáson részt vett Ursula von der

Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Az Esbjergi Nyilatkozat célja, hogy a négy ország megnégyszerezze a szélenergia
termelést a tengereken felállított berendezésekkel 2030-ra, majd azt tovább növelve 150 gigawattra bővítsék 2050-re. A
megállapodás több ezer munkahelyet, zöldebb és biztonságosabb jövőt teremthet.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
A szerb központi bank 0,5 százalékponttal csökkentette a 2022-es GDP növekedési előrejelzését
A szerb jegybank, 2022-ben 3,5-4,5 százalékos gazdasági növekedésre számít, ami 0,5 százalékponttal alacsonyabb a
februári előrejelzésénél. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 3,5%-ra, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 3,3%ra, a Világbank pedig 3,2%-ra módosította Szerbia gazdasági növekedésére vonatkozó 2022-es előrejelzését.
Szerbia nem lesz NATO-tag, és visszaállíthatja a sorkötelezettséget
Aleksandar Vučić szerb elnök elmondta, hogy Szerbia katonailag semleges ország marad, jelenleg a NATO-n kívül akar
maradni, függetlenül attól, hogy NATO-országok veszik körül, ugyanakkor megfontolhatják a hadkötelezettség
visszaállítását 90 napra.
A szerb kormány engedélyezte a liszt exportját
Szerbia kormánya május 11-én engedélyezte a liszt exportját, mert a becslések szerint az nem veszélyezteti a hazai piac
ellátását. Felhívták a figyelmet arra, hogy a lisztexport többszörösen pozitív gazdasági hatással lesz a hazai piacra, a hazai
feldolgozó kapacitások nagyobb mértékű foglalkoztatásához vezet, és lehetővé teszi a malmok számára, hogy a
betakarítás során pénzt biztosítsanak az új termény beszerzésére. Az ukrajnai háború okozta válság idején a piacok
utánpótlása érdekében idén március 10-én betiltották a búza és a liszt, valamint a kukorica és az olaj kivitelét Szerbiából,
április 20-án viszont kvótákat hagytak jóvá az említett áruk exportjára.
Az albán GDP 8,5%-kal nőtt 2021-ben
Az albán statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben 8,5%-nőtt éves szinten az albán GDP, amellyel meghaladta a
koronavírus-járvány és a földrengés előtti szintet is. A foglalkoztatás növekedésének köszönhetően pedig a
munkanélküliség 11,4%-ra csökkent. Az Európai Bizottság most megjelent előrejelzése szerint az albán GDP idén 2,7%kal, 2023 pedig 3,1%-kal bővülhet.
Csökkentette Észak-Macedónia 2022-es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését az Európai Bizottság
Észak-Macedónia bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 3 százalékkal emelkedik 2022-ben – közölte az Európai Bizottság
(EB), csökkentve novemberi, 3,9 százalékos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzését. Észak-Macedónia gazdasági
növekedése 2023-ban várhatóan tovább gyorsul, 3,1%-ra. Az ország gazdasági fellendülése 2022-ben várhatóan némileg
veszít lendületéből, melynek okai: a romló nemzetközi környezet, a növekvő belföldi inflációs nyomás miatti gyengébb
belső kereslet, valamint a beruházási kedv esetleges csökkenése.
Az Európai Tanács tagja szeretne lenni Koszovó
Beadta csatlakozási kérelmét az Európa Tanácsba Koszovó azt követően, hogy Oroszországot kizárták a szervezetből
márciusban. Ahhoz, hogy Koszovót felvegyék az Európa Tanácsba, a tagországok kétharmadának támogatására van
szükség, eddig viszont Oroszország akadályozta a felvételét.

Az új montenegrói kormányfő támogatja a Nyitott Balkán-projektet
Dritan Abazović, Montenegró miniszterelnöke támogatja a regionális Nyitott Balkán kezdeményezést. Véleménye szerint
Koszovónak is csatlakoznia kellene, mivel Pristina számára járna a legnagyobb előnnyel a tagság. A pristinai kormány
egyébként korábban elutasította a részvételt, Bosznia-Hercegovinában pedig nem sikerült megállapodni a
csatlakozásról. Milo Đukanović montenegrói elnök viszont az Open Balkant olyan kezdeményezésnek tartja, ami egyfajta
alternatívát kínál a Nyugat-Balkánhoz tartozó országok számára az uniós csatlakozás helyett, vagyis ebben nincs
egyetértés közte és Dritan Abazović miniszterelnök között. A Nyitott Balkánban jelenleg Szerbia, Albánia és ÉszakMacedónia van jelen. Célja az áru, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlása a tagországok között.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
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Olaszország
Olaszország: 9 eurós minimum órabér bevezetését tervezi a kormány
A minimum órabér alkalmazásának betartását pedig fokozott ellenőrzésekkel biztosítanák. A munkaerőhiány régóta
meghatározó témája az agráriumnak, csakúgy, mint az alacsony munkabérek és az illegális foglalkoztatás.
Olaszországban az utóbbi hónapokban a média igen sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Talán ennek is köszönhető, hogy
az olasz kormány egyik munkacsoportja, a volt munkaügyi miniszter, Nunzia Catalfo vezetésével egy olyan
törvényjavaslatot készített, amely 9 eurós kötelező minimális órabér bevezetését írná elő. Az olasz munkaügyi felügyelet
szerint ez sokak számára jelenthetne fordulópontot, mivel becslések szerint az országban 4,5 millió ember keres ennél
kevesebbet, 2,5 millió dolgozó bére pedig még a 8 eurót sem éri el.
Olaszországba repülne? Figyelmeztetést adott ki az egészségügyi minisztérium
Olaszország repülőterein és az országból induló légi jártakon megmarad a maszkviselési kötelezettség egészen június 15ig, annak ellenére, hogy az Európai Unió ezt hétfőtől eltörli- jelentette be az olasz egészségügyi minisztérium.
Energiaár-plafonban gondolkodik Olaszország és Amerika
A gázimportőr országok többsége már rubelszámlát nyitott, és ez nem sérti a Moszkvával szembeni szankciókat Mario
Draghi olasz kormányfő szerint, aki a Joe Biden amerikai elnökkel tartott találkozója után nyilatkozott a sajtónak
Washingtonban.
FORRÁS:
www.fruitveb.hu
www.napi.hu
www.mandiner.hu

Románia
Hat és fél százalékkal nőtt a román GDP
A tavalyi azonos negyedévhez képest 6,5 százalékkal nőtt a román gazdaság az idei első negyedévben. Az előző
negyedévhez képest 5,2 százalékkal nőtt a GDP. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a 2021-es erőteljes növekedés
után Románia gazdasága 2022-ben 2,6 százalékra lassul, mivel a magas infláció erodálja a rendelkezésre álló jövedelmet,
és Oroszország Ukrajna elleni háborúja hatással van a gazdasági hangulatra, az ellátási láncokra és végső soron a
beruházásokra.

Beindulhat a fekete-tengeri gázkitermelés Romániában
A szenátus után a román parlament is elfogadta azt a törvénymódosítást, ami várhatóan minden eddigi akadályt elhárít
a fekete-tengeri kitermelés útjából. Ezzel felgyorsulhat Európa orosz gáztól való függetlenedése is. Marcel Ciolacu
szociáldemokrata házelnök szerint a közvetlen és közvetett adók révén a román állam a kitermelt gázból származó
jövedelem 60 százalékát kapja meg, míg a haszon 40 százaléka a befektetőké marad. Nicolae Ciuca liberális kormányfő
szerint a döntés révén bizonyossá vált, hogy öt éven belül Románia energetikai szempontból függetlenné válik. A Feketetenger Romániához tartozó térségéből kitermelhető földgáztartalékok meghaladják a 100 milliárd köbmétert
A minimálbér adómentes emeléséről és a szállítók támogatásáról döntött a román kormány
A román kormány az egy hónappal ezelőtt megígért szociális intézkedéscsomag részeként lehetővé tette a versenyszféra
munkáltatóinak, hogy adómentesen 200 lejjel (15 572 forint) növeljék a minimálbért dolgozóik számára, illetve rendeletet
fogadott el a személy- és áruszállítók megsegítéséről, amelyek üzemanyagköltség-támogatásban részesülhetnek.
Elszálltak az árak Romániában
Látványos mértékben, 13,8 százalékkal nőtt az infláció Romániában áprilisban, az előző év azonos időszakához képest,
miután az élelmiszerárak 13,5, a szolgáltatások 7 míg a nem élelmiszerek 16,3 százalékkal drágultak. Az előző hónaphoz
képest a fogyasztói árindex 3,7 százalékkal nőtt.
Elszabadult a román külkereskedelmi mérleg deficitje
Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya 7,168 milliárd euró volt az első negyedévben, 1,830 milliárd euróval több az
előző év azonos időszakinál. A vizsgált időszakban a kivitel 24,4 százalékkal, 22,035 milliárd euróra, a behozatal 26,7
százalékkal, 29,203 milliárd euróra bővült.
Nőtt Romániában a külföldi tőkeberuházások értéke az első negyedévben
Romániában 9,4 százalékkal, 2,297 milliárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke az első negyedévben
a tavalyi év azonos időszakához mérten. A román folyó fizetési mérleg hiánya 4,676 milliárd euró volt az idei első
negyedévben, ami 71 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához mérten, amikor a deficit 2,736 milliárd
euró volt.
Visszaesés a román ipari termelésben
Romániában a nyers adatok szerint éves szinten 0,2%-kal csökkent az ipari termelés az idei első negyedévben. A
szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a visszaesés 1,7% volt. A nyers adatok szerinti csökkenés főleg azzal
magyarázható, hogy 5,4%-kal esett vissza a villamosenergia, távhő és gáz szolgáltatása, a bányaipar kibocsátása 0,7%kal csökkent, ugyanakkor a feldolgozóiparban a termelés 0,8%-kal nőtt. Az első negyedévben az iparban tevékenykedő
vállalatok árbevétele 26,6%-kal volt nagyobb a tavalyi év azonos időszakához mérten.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://profitline.hu/
https://tozsdeforum.hu/
https://www.vg.hu/

Szlovákia
Nagyobb fokozatra kapcsolt a szlovák gazdaság, 3,1 százalékkal nőtt a GDP
3,1 százalékkal nőtt a GDP Szlovákiában 2022 első negyedévében a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva. Ezt azt
jelenti, hogy az idei év elején a szlovák gazdaság visszatért a járvány előtti szintre. Az előző negyedévhez viszonyítva ez
0,4 százalékkal jobb eredmény. A GDP-növekedést elsősorban a belföldi kereslet eredményezte, annak ellenére, hogy a
külföldi kereslet visszaesett.

Visszaesett Szlovákiában az ipari termelés márciusban
Szlovákiában márciusban éves szinten 7,3%-kal esett vissza az ipari termelés. Az ipari termelés visszaesésére leginkább a
villamos áram, valamint a gáz- és gőzszolgáltatás 29,7%-os, az olajipar 25,6%-os és a gépjárműgyártás 13,9%-os
csökkenése hatott. Elemzői vélemények szerint a szlovák ipari termelés éves szintű visszaesése várhatóan az áprilisi
adatokban tovább mélyül, amit egy nagyon lassú emelkedés követhet. Az ipari termelés visszaesésének hátterében
leginkább a félvezetők egész világon tapasztalható hiánya (gépjárműgyártás), illetve az ukrajnai háború (energetikai és
olajipar) áll.
FORRÁS:
https://parameter.sk/
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Szlovénia
Közel 10 százalékkal nőtt a szlovén GDP
Az előző év azonos időszakához mérten a belföldi fogyasztás 16,6%-kal, a háztartások kiadásai 20%-kal bővültek, a
beruházások volumene 12,7%-kal nőtt. A szezonális- és naptárhatással kiigazított adatok szerint az első negyedévben
9,8%-kal nőtt Szlovéniában a GDP éves szinten, míg negyedéves bázison 0,8%-kal erősödött, ami feltűnő lassulás az előző
negyedévi 5,3%-hoz képest. A külkereskedelmi mérleg az első negyedévben is negatívan hatott a növekedésre: az export
7,7%-kal, az import pedig 15,7%-kal bővült az előző év azonos időszakával összevetve, és 5,6%-kal fékezte a gazdaság
növekedését.
Szlovénia elfordul a Visegrádi Négyektől és megakadályozhatja Horvátország schengeni csatlakozását
A leendő szlovén kormány jelentős változtatást tervez a külpolitikában, ami érinti a közvetlen szomszédságot is. Az eddigi
kurzussal való szakítást annyira fontosnak tartották, hogy a koalíciós szerződésbe is belefoglalták az elfordulást az eddigi
külpolitikai irányvonaltól, így az előző kormánnyal ellentétben ezentúl nem tekintik prioritásnak a visegrádi csoport
országaival való kapcsolatok erősítését. Az új szlovén kormány támogatja az Európai Unió fejlesztési orientációját és a
“zöld jövő” erősítését, valamint az ambiciózusabb és hatékonyabb közös uniós kül- és biztonságpolitikát.
Szlovén-magyar kétoldalú katonai együttműködés bővítéséről tárgyaltak
A szlovén-magyar kétoldalú katonai együttműködés szorosabbra fűzése kapcsán egyeztetett dr. Ruszin-Szendi Romulusz
altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka Robert Glavaš vezérőrnaggyal, a szlovén haderő vezérkarfőnökével
Szlovéniában, május 6-án. A hivatalos látogatáson a két országot is érintő, Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatos
feladatokról, valamint Szlovénia és Magyarország kétoldalú katonai együttműködésének bővítési lehetőségeiről
tárgyaltak.
Szlovéniában ismét befagyasztották az üzemanyagárakat
Ismét rögzítették az üzemagyagárakat Szlovéniában. A 95-ös benzin kiskereskedelmi literára 592 forint, az eurodízelé 633
forint átszámolva. A szlovén gazdasági minisztérium rendelete mind a 95-ös oktánszámú benzinre, mind a dízelre
vonatkozik. A rendelet három hónapra szól, és május 11-től lépett életbe.
FORRÁS:
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Európai Unió
Mi lesz az uniós védettségi igazolványokkal?
Annak biztosítására, hogy az uniós állampolgárok élhessenek az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukkal,
az Európai Parlament (EP) támogatja a koronavírus elleni védettséget igazoló uniós tanúsítványok június 30-án lejáró
érvényességének egyéves meghosszabbítását, és tárgyalásokat kezd a tagállamokkal ennek részleteiről – közölte az EP
csütörtökön.
Elmaradt a várttól az euróövezeti kiskereskedelmi forgalom
Éves bázison márciusban 0,8 százalékos volt a növekedés. Elemzők 1,4 százalékot vártak. Az előző havihoz képest a
vártnál nagyobb mértékben csökkent a kiskereskedelmi forgalom márciusban az euróövezetben, éves bázison pedig a
vártnál kevésbé nőtt az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdai jelentése szerint. Magyarországon a
kiskereskedelmi forgalom az előző havihoz képest a harmadik legnagyobb növekedést érte el az EU-ban, éves
összevetésben pedig a negyedik legnagyobbat.
A háború gazdasági hatásait vitatják meg Brüsszelben
Energiafüggőség, élelmiszer- és üzemanyagáremelkedés, háttérbe szoruló klímacélok – ezekről volt szó a Brüsszeli
Gazdasági Fórum előzetesében, a Real Economy című műsorban. Oroszország háborúja elsősorban az ukrán emberek
tragédiája. Európa azonnali válasza a szolidaritást és a menekültek segítését mutatta. Most, hogy emelkednek az
élelmiszer- és energiaárak, és hogy Európa le akar számolni orosz energiafüggőségével, mit jelent mindez az unió
gazdasására nézve? Ez lesz a májusi Brüsszeli Gazdasági Fórum legfőbb témája.
Ezt is elintézi az orosz – ukrán háború: felgyorsulhat az EU bővítése
A Fitch Solutions elemzői szerint az Ukrajna elleni orosz agresszió újrarendezheti az Európai Unió stratégiai prioritásait,
és két éven belül elindulhatnak a csatlakozási tárgyalások Észak-Macedóniával és Albániával. Ugyanakkor, bár a
felerősödött biztonsági aggályok lendületet adnak a reformok megvalósításának, a két országnak még sokat kell tennie
a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez, különösen, ami a korrupció elleni harcot, illetve gazdaságaiknak az Unión belüli
versenynyomásra történő felkészítését jelenti.
Gyorsabb váltás zöldenergiára az EU-ban
Az új szabályok a zöldenergiára épülő projektek előmozdítására szolgálnak. Az unió vezetősége mihamarabb szakítani
szeretne az orosz gáztól való függéssel, és ennek érdekében gyorsítaná az átállást a zöldenergiára. Egy új
dokumentumtervezet szerint a megújuló energiaforrások használatát szorgalmazó projektek akár már egy éven belül
engedélyhez juthatnának, derül ki a Reuters cikkéből.
Egyre több az alternatív hajtású autó az európai utakon
Az Európai Unióban úgy néz ki, egyre közelebb kerülünk a belsőégésű motorral hajtott személyautók korának végéhez –
derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének csütörtökön közzétett jelentéséből. A közösségen belül az idei első
negyedévben különösen a dízelek eladásai csökkentek. Az ilyen típusú járművekből mintegy 378 ezret regisztráltak ezen
időszakban, ami 33,2 százalékos visszaesésnek felel meg. Ezen járművek piaci részesedése így 5,3 százalékponttal
csökkent, így az összes új autó eladás 16,8 százalékát jelentette.
Szakértők szigorítást sürgetnek az európai élelmiszerbiztonsági rendszerben a botrányok után
Szakértők szerint az élelmiszerbiztonsági rendszerek alulfinanszírozottsága is hozzájárult ahhoz, hogy idén Európában
többször is szennyezett termékek kerülhettek a polcokra. A kutatások szerint például Franciaországban ma 30 százalékkal
kevesebb élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végeznek a hatóságok, mint 20 évvel ezelőtt.
Uniós biztos: Nem lehet újratárgyalni a Brexitet
Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja szerint Nagy-Britanniának nincs
lehetősége a Brexithez kapcsolódó észak-írországi jegyzőkönyvet újratárgyalni. Sefcovic hangsúlyozta: az Európai Unió

nyitott az Egyesült Királysággal folytatott közös munkára a jegyzőkönyv végrehajtása érdekében, hogy hosszú távú
jogbiztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen az észak-írországi emberek és vállalkozások számára – idézte az MTI.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Nem ismerik el az Oroszország által megváltoztatott határokat a G7-ek
A G7-ek kijelentették, hogy soha nem fogják elismerni az Oroszország által erőszakkal megváltoztatott határokat, és
elkötelezettek a Moszkva elleni szankciók kiterjesztésében. A világ hét legerősebb gazdaságú országát és az EU-t
tömörítő Hetek Csoportja háromnapos megbeszélést tartott Németországban.
Az UniCredit és a Citigroup is gőzerővel dolgozik azon, hogy kivonulhasson Oroszországból
Az UniCredit és a Citigroup orosz pénzintézetekkel tárgyalva, akár az eszközcsere lehetőségét is mérlegelve vizsgálja a
kivonulás lehetőségét Oroszországból, igyekezve elkerülni a döntés miatti jelentős értékvesztést. E bankok azon kevés
nyugati hitelezők közé tartoznak, amelyek jelentős jelenléttel rendelkeznek Oroszországban. Moszkva ukrajnai inváziója
és az azt követő nemzetközi szankciók arra kényszerítették a külföldi bankvezetőket, hogy fontolóra vegyék: hátat
fordítanak az országnak. A Financial Times múlt heti elemzése szerint a nyugati bankok már több mint 10 milliárd dollár
várható veszteségre képeztek céltartalékot.
Oroszország leállította az áramszállítást Finnországba
A skandináv államba irányuló áramexport felfüggesztésére közel 10 napos fizetési késedelem után került sor. Az
Oroszországból Finnországba irányuló áramszállításokat május 14-én állították le.
Oroszország hamarosan a kubásodás útjára kényszerülhet
Kuba egyik jellegzetessége, hogy autóparkjának jelentős része a forradalom előtt importált, az 1950-es években gyártott
amerikai batár, amelyeket az évtizedek során pótalkatrészek híján mindenféle trükkel igyekeztek életben tartani az
autózni vágyó kubaiak. Oroszországban hamarosan hasonló helyzet alakulhat ki. Oroszországban a háború kezdetén
bevezetett európai és amerikai gazdasági korlátozások, illetve a nyugati vállalatok önkéntes embargói miatt csillagászati
magasságba emelkedtek az autóalkatrészek árai. Az átlagos drágulás 31 százalék, és ez mindössze két hónap alatt,
februártól áprilisig következett be.
Lépett a Renault, eladják részesedésüket a Ladát is gyártó orosz cégben
Az orosz piacon egyik legnagyobb kitettséggel rendelkező nyugati autógyártó, a Renault közölte, hogy az előzetes
értesüléseknek megfelelően az Avtovazban lévő közel 67,69 százalékos részesedését eladja, a vevő a Nami nevű orosz
autó- és motorfejlesztési intézet lesz.
A McDonald's eladja orosz üzletét
A McDonald's május 16-án bejelentette, hogy megkezdte orosz üzletágának értékesítését, amely 850 éttermet foglal
magában, amelyek 62 000 embert foglalkoztatnak. Az első McDonald's Oroszországban Moszkva közepén nyílt meg több
mint három évtizeddel ezelőtt, nem sokkal a berlini fal leomlása után. Erőteljes szimbóluma volt az Egyesült Államok és
a Szovjetunió közötti hidegháborús feszültség enyhülésének. A McDonald's volt az első amerikai gyorsétterem, amely az
1991-ben összeomló Szovjetunióban nyílt meg.
Az Alibaba komoly leépítésbe kezdett Oroszországban
Az Alibaba Group elbocsátotta oroszországi vegyesvállalatának alkalmazottainak mintegy 40%-át, mivel a folyamatban
lévő ukrán háború zavarja a határokon átnyúló üzletmenetet.

Húszéves csúcson az orosz infláció
Éves szinten 17,8 százalékra, 2002 januárja óta a legmagasabb szintre gyorsult a fogyasztói árak emelkedése
Oroszországban áprilisban. Márciusban 16,7 százalék, februárban 9,2 százalék, januárban pedig 8,7 százalékos éves
inflációt mértek az országban. Áprilisban a fogyasztói árnövekedés ugyanakkor 1,6 százalékra esett vissza márciushoz
képest, amikor 7,6 százalékot mértek februárral összevetve, ami 1999 januárja óta a legnagyobb volt.
A Shell eladta 411 benzinkútját Oroszországban
Februárban bejelentették, hogy leépítik az orosz piacukat, most 411 oroszországi töltőállomását adja el a Shell a
Lukoilnak. A cég közlése szerint az orosz piac leépítése, amiben az összes kapcsolódó befektetéseik és Gazpromrészvényeik eladása is beletartozik, durván 4 milliárd dollár veszteséget jelent.
Kivonul Oroszországból a Siemens
A világ egyik legnagyobb vállalata, a német Siemens is távozik Oroszországból az Ukrajna ellen indított háború miatt –
jelentette be a vállalat elnök-vezérigazgatója május 12-én.
Azerbajdzsán – a mezőgazdaság digitális átalakításán dolgoznak
Inan Karimov mezőgazdasági miniszter május 6-án az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) által
rendezett, a digitális mezőgazdaság kérdéseit érintő konferencián beszámolt arról, hogy 2015-2020 között Azerbajdzsán
22,3%-kal növelte a mezőgazdasági termelését, a jövőben pedig a zöld technológiákra, a digitalizációra, valamint a
fenntartható élelmezésbiztonságra helyezik a hangsúlyt. Az azeri kormány arra törekszik, hogy teljesítse a mezőgazdaság
digitális átalakításának alapfeltételeit, ezért kiemelten kezelik az állami támogatásokat az innováció, és a modern
mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése céljából.
Törökország dróngyártásba kezd Kazahsztánban
A fegyveres erők igényeire kifejlesztett török Anka drónt mostantól Kazahsztánban gyártják majd. Törökország 2021-ben
kezdte meg az Anka drónok exportját Kazahsztánba. A török TUSAS cég és a Kazakh Kazakhstan Engineering most
szándéknyilatkozatot írt alá a drónok közös kazahsztáni gyártásáról. A megállapodás célja az együttműködés a drónok
karbantartásával és javításával kapcsolatos technológiacsere terén is. Kazahsztán az első külföldi helyszín, ahol ilyen
drónokat gyártanak.
Kazahsztán hat hónapra betiltja a cukorexportot
Május 23-tól Kazahsztán kormánya hat hónapra megtiltja a cukor exportját az országból. Az erre vonatkozó rendeletet
Jerbol Karashukeev mezőgazdasági miniszter május 13-án tette közzé.
Kirgizisztánban elvehetik a szénbányászati magáncégek részvényeinek 40%-át
A kirgizisztáni parlament nyilvános vitára bocsátotta az altalajról szóló törvény módosítási tervezetét, amely azt javasolja,
hogy kötelezzék a szénkitermeléssel foglalkozó vállalatokat, hogy részvényeik 40%-át ruházzák át az államra. A
törvényjavaslatot kezdeményező Jenishbek Toktorbaev helyettes szerint a Kirgizkomur vállalat kivételével az országban
működő összes szénbányászati vállalat magántulajdonban van, és csak adót fizet a költségvetésnek. Az országgyűlési
képviselő úgy véli, ezek az összegek elenyészőek ahhoz képest, amit a magáncégek a kibányászott szén értékesítéséből
kaptak, és amelynek mennyisége 2021-ben megközelítette a 3 millió tonnát.
Kazahsztánban több mint 2,5 ezer kilométer út válhat fizetőssé
Kazahsztánban tíz, összesen 2,5 ezer km-nél hosszabb autópálya-szakasz válhat fizetőssé az áruszállító gépjárművek
számára. Ezt Kairbek Uskenbaev ipari és infrastruktúra-fejlesztési miniszter jelentette be május 17-én. A miniszter szerint
2025-ig 4000 kilométernyi I. és II. kategóriás autópályát terveznek fizetőssé tenni, miután korszerűsítik őket. Az
országban összesen mintegy 25 ezer kilométernyi út van, amiből kb. 7 ezer km már fizetős.
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Kína
Vége a gyors pénzszerzésnek Kínában? Átalakítanák a bankárok és brókerek bónuszrendszerét
Jelentősen átalakítanák a rövid távú ösztönzők rendszerét Kínában, a hatóságok felszólították a bankokat, hogy tegyék
egyenletesebbé a bérkifizetések ütemét a kockázatok csökkentése és a közös jólét előmozdítása érdekében – számol be
a hírről a Bloomberg. A kínai értékpapír-felügyelet szerint túl nagy kockázatot jelentenek a pénzügyi rendszerre nézve a
nagy ösztönzők és rövid távú jutalmak, így végül arra jutottak, hogy a bankárok fizetése nem függhet közvetlenül az
ügyletekből származó bevételekhez, a felsővezetőket pedig anyagilag kellene felelősségre vonni, ha megsértik a
szabályokat vagy túlzott kockázati kitettséget okoznak.
Kína közzétette a koronavírus elleni friss terveit
Sanghaj hétfőn ismertette a terveket, amelyek szerint június 1-jétől visszatér a normálisabb élet, és véget ér a több mint
hat hete tartó, fájdalmas koronavírus-zárlat, amely hozzájárult a kínai gazdasági tevékenység erőteljes lassulásához - írja
a Reuters. Zong Ming alpolgármester azt mondta, hogy Sanghaj újranyitása fokozatosan fog megvalósulni, a
mozgáskorlátozások nagyrészt május 21-ig maradnak érvényben, hogy megakadályozzák a fertőzések fellángolását,
majd fokozatosan enyhülnek. Június végéig teljes mértékben helyreállítjuk a normális termelést és életet a városban mondta.
Jól odavágta a kínai gazdaságot a zéró tolerancia
Visszaesett a kínai ipari termelés, és gyorsul a kiskereskedelmi forgalom zsugorodása áprilisban a koronavírus-járvány
megfékezésére alkalmazott lezárások gazdaságbénító hatásai nyomán. A kínai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai
szerint az ipari termelés áprilisban 2,9 százalékkal csökkent éves összevetésben. Elemzők csupán a növekedés jelentős
lassulását várták, 0,4 százalékos bővülést valószínűsítve a márciusi 5 százalékos növekedés után. A kínai ipari termelés
utoljára 2020 márciusában, a járvány legelső felbukkanását követően esett vissza. Az áprilisi zsugorodás mértéke pedig a
legnagyobb volt azóta, hogy 2020 január-februárjában 13,5 százalékos visszaesést regisztráltak.
Csökken a fertőzöttek száma, óvatos nyitás kezdődik Sanghajban
Szakaszonként tervezik engedélyezni az üzletek újranyitását a másfél hónapja vesztegzár alatt álló Sanghajban, miután
az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma fokozatosan mérséklődik a városban. A Kína fontos
pénzügyi központjának számító városban a kereskedelmi célú üzlethelyiségek – például szupermarketek, kisboltok,
gyógyszertárak – fokozatosan kezdhetik újra működésüket, míg a piacok és a fodrászati szalonok korlátozott kapacitással
tevékenykedhetnek ismét.
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Törökország
NATO-bővítés: török vétó és aggályok
A NATO-tagállamok többsége támogatja Finnország és Svédország csatlakozási kérelmét, Törökország ugyanakkor
megvétózta a gyorsított folyamat megkezdéséhez szükséges határozatot. Ankara azzal vádolja Finnországot és

Svédországot, hogy támogatja az általa terrorszervezetnek tartott Kurdisztáni Munkáspártot (PKK), illetve menedéket
nyújt kurd fegyveres csoportok tagjainak.
Bekeményít a török jegybank a vállalatoknál, hogy védje a lírát
A török jegybank fokozott ellenőrzés alá helyezte a bankok vállalati ügyfeleinek devizavásárlásait, a központi bank
ugyanis a devizavásárlások csökkentésével szeretné megakadályozni a török líra újabb lejtmenetét. Ennek érdekében a
bankoknál fokozottan ellenőrzik már az 1-2 millió dollár értékű devizatranzakciókat is. A bankoknak minden nagyobb
összegű devizavásárlásra jóváhagyást kell kérniük arra a jegybanktól.
Török low cost repül rá a magyar piacra
Érkezik az AnadoluJet: június 2-án nyitja meg az isztambuli Sabiha Gökçen Nemzetközi Repülőtér és Budapest közötti
útvonalát az AnadoluJet, a Turkish Airlines (TA) leányvállalata. A magyar piacra nyártól beköszönő légitársaság a Turkish
Airlines fapados vállalkozása. A légitársaság Boeing 737-800-as repülőgépei hetente három alkalommal repülnek majd
június elejétől Budapestre és vissza Isztambulba.
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Amerikai Egyesült Államok
Öröm és gyász az amerikai kiskereskedelemben
Teljesen másképp alakult az év eleje az amerikai kiskereskedelmi szektor zászlóshajóinál. A gyorsjelentések közlése után
a Walmartnál vágtak az éves eredmény előrejelzésen, míg a barkács- és bútorspecialista Home Depot menedzsmentje
megemelte éves prognózisát.
George Clooney tanácsadója, kemény polgárjogi ügyvéd lesz az USA új budapesti nagykövete
Az 1977-ben született, magna cum laude elismeréssel végzett jogász, David Pressman fiatal kora ellenére tapasztalt
diplomata. Clinton és Obama kormányában is szolgált. Ez utóbbi nevezte ki nagykövetnek még 2014-ben, amikor
Pressman a Biztonsági Tanácsban képviselte az Egyesült Államokat. A kormányzati szerepvállaláson kívül elismert
polgárjogi ügyvédként tartják számon.
A gazdasági növekedés miatt bővülő áramigényre számítanak Amerikában
Idén az áramértékesítés a lakossági fogyasztók esetében mérséklődik, a kereskedelmi fogyasztók esetében azonban
növekszik, mivel egyre többen térnek vissza az irodákba dolgozni. Az Egyesült Államok energiafogyasztása 2022-ben és
2023-ban a gazdaság növekedésével emelkedni fog – közölte az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) rövid távú
energetikai kilátások című anyagában (STEO).
Sok pénzt nyomtattak, de ideje eltüntetni – történelmi lépés Amerikában
Több mint húsz éve, 2000 óta nem látott mértékben, 50 bázisponttal a 0,75-1 százalékos sávba emelte az alapkamatot az
amerikai Fed. A döntés nem okozott meglepetést, a piac már beárazta. Az infláció egyszerűen túl magas lett, Jerome
Powell Fed-elnök is arról beszélt, hogy a drágulás a lakosság nagy részének, főleg az alacsony jövedelműeknek komoly
gondot okoz.
Villámlátogatást tett Ungváron Jill Biden
Az eseményről beszámoló sajtóközlemény szerint az amerikai first lady látogatása azt demonstrálja, hogy az Egyesült
Államok magas rangú képviselői támogatják Ukrajnát.

Kilenc százaléknál is kevesebb szemetet hasznosít újra az USA
Két környezetvédelmi szervezet friss jelentése szerint az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal korábbi becsléseivel
ellentétben az Egyesült Államok műanyaghulladékának 9%-a sem kerül újrahasznosításra: legfeljebb a keletkező szemét
6%-át dolgozzák fel.
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Kanada
Kanada kész hajókat küldeni az ukrán gabona szállítására
A hírt Melanie Joy, Kanada külügyminisztere közölte. „Kanada készen áll arra, hogy hajóit az európai kikötőkbe küldje,
hogy az ukrán gabonát el lehessen juttatni mindenkinek, akinek szüksége van rá” – jelentette ki. Hozzátette, hogy a
civilizált világnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Ukrajna újraindítsa a gabonaexportot. Ellenkező
esetben tömeges éhínség törhet ki a világban. Ukrajna tengeri kikötőt blokkolták az orosz csapatok. Emiatt lehetetlen a
gabonát tengeren exportálni.
Váratlanul Ukrajnában jelent meg Justin Trudeau
Az Ukrinfrom ukrán hírügynökség által közzétett fényképből derült ki, hogy váratlanul Ukrajnába látogatott a kanadai
miniszterelnök. A fotón Justin Trudeau a Kijev melletti Irpinyben, a háborúban romba dőlt házak előtt látható.
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Bezárt Argentína egyik leghíresebb marhapiaca
Hajdanán napi 30 ezer szarvasmarha is gazdát cserélt a Buenos Aires-i piacon. A város szívében, a Mataderos nevű
negyedben fekvő 34 hektáros szabadtéri piac, az 1900-ban létesült Mercado de Liniers részint elveszítette jelentőségét,
részint korszerűtlenné vált. Míg fénykorában napi 30 ezer szarvasmarhát árvereztek el a világ egyik legnagyobb
marhapiacán, a Mercado de Liniers napjainkban már csak heti háromszor tartott nyitva, és átlagosan már csak napi 7000
jószág váltott tulajdonost. A jövő héttől a város kapuinál, Canuelasban működik a Buenos Aires-i marhapiac. Bár az
argentin állattenyésztők marháik egyre nagyobb hányadát értékesítik közvetlenül a vágóhidaknak, az argentin marhahús
irányárát továbbra is a piaci árverések határozzák meg.
Már 42 halottja van a havannai szállodai robbanásnak
Legfrissebb értesülések szerint legalább 42 ember életét követelte a pénteki havannai szállodai robbanás – közölte a
kubai egészségügyi minisztérium kedden este. Korábban legkevesebb 25 halálos áldozatról lehetett tudni. A gyakorlatilag
darabokra szaggatott épület romjai között a kubai hatóságok további áldozatok után kutatnak. Roberto Enriquez, a kubai
hadsereg tulajdonában lévő Gaviota turisztikai vállalat szóvivője kedden közölte, hogy a szakértők előzetes kárfelmérése
szerint a belvárosban álló Saratoga patinás luxushotel több mint 80 százaléka szenvedett károkat a robbanásban, amely
több tonnás betontömböket vetett a forgalmas környező utcákra és a szomszédos házakra, további komoly károkat
okozva ezzel.

Mexikó és Panama is nyit a kriptovaluták felé
Salvadorban tavaly júniusban jelentette be Nayib Armando Bukele Ortez elnök, hogy a helyi törvényhozás elfogadta azt
az előterjesztést, amelynek értelmében minden olyan helyi kereskedő, aki rendelkezik a szükséges műszaki feltételekkel,
a jövőben köteles elfogadni a bitcoint. Sőt, a kriptovalutával kiegyenlíthetők lesznek a helyi adók is. Néhány nappal
ezelőtt pedig a Közép-Afrikai Köztársaság hivatalos fizetőeszköznek minősítette a bitcoint. Faustin Archange Touadera
elnök már alá is írta a kapcsolódó törvényt, amellyel a Közép-Afrikai Köztársaság lett a kontinensen az első állam, amely
ilyen módon elfogadja a digitális pénzt. Hozzájuk csatlakozik most Mexikó: a mexikói kormány ugyan már az év elején
bejelentette a digitális központi banki pénz megvalósítását, de a jegybank akkor nem nyilatkozott, viszont most
megerősítette a projektet.
Argentína egyik legnagyobb bankja bitcoin kereskedést kínál
A Banco Galicia, Argentína egyik legnagyobb bankja, elérhetővé tette ügyfelei számára, hogy bitcoint vásároljanak,
küldjenek és fogadjanak mobilalkalmazásán keresztül. A Banco Galicia a mai nap folyamán egy tweetben tette közzé,
hogy lehetővé teszi felhasználóinak bitcoin és más kriptovaluták kereskedését egy sor “új befektetési lehetőség” mellett.
A Banco Galicia mobilalkalmazásának felületéről készült képernyőképek is megerősítették a hírt, hogy valóban bevezette
a bank a bitcoin, az ethereum, az USD Coin és a ripple vásárlás lehetőségét.
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Afrika
Etióp ingatlanfejlesztési tervek
Az etióp város- és vidékfejlesztési minisztérium közleménye szerint a közvetkező évtizedben kiemelt kormányzati cél
négy és fél millió városi, illetve hárommillió vidéki lakás építése és átadása. A miniszter szerint a nagyvonalú terv
megvalósítása messzemenően emelné a lakosság életszínvonalát és felgyorsítaná a magánszektor kiépülését, ezzel
hozzájárulva a fenntartható gazdasági növekedéshez.
Szomáliában újra elnöknek választották Hassan Sheikh Mohamud korábbi elnököt
Szomáliában másodszor is megválasztották elnöknek Haszan Sheikh Mohamudot a régóta esedékes választások után
Afrika szarván található problémás országban, amely az iszlamista felkelés és az éhínség veszélyeivel néz szembe.
Mohamud, aki korábban 2012 és 2017 között már volt elnök, röviddel a szavazatok összeszámlálása után le is tette a
hivatali esküt, és békítő hangot ütött meg az ország előtt.
Ugandai elnök: Afrika segíthet leküzdeni az energiaválságot
Yoweri Museveni államfő a The Telegraphba írt cikkével igyekszik meggyőzni a Nyugatot, hogy támogassák az ország
olajkészleteinek kiaknázását. A világ számos pontján – és különösképp Európában – egyre erőteljesebben érezteti hatását
az energiaválság. Habár az alternatív ellátási megoldásokon végigzongorázva ritkán jön szóba Afrika, a kontinens
országai közül 5 a világ 30 legnagyobb olajexportőre között szerepel, s ezen felül több állam is számos kiaknázatlan olajés földgázmezővel kecsegtet. Erre igyekezett felhívni a figyelmet a nyugati vezetők támogatását a demokrácia csorbulása
okán egyre kevésbé élvező ugandai elnök a The Telegraph brit konzervatív napilap felületén megjelent cikkében.
Erősödnek a magyar-marokkói gazdasági kapcsolatok
Marokkó növekvő gazdasága komoly lehetőséget kínál a magyar cégeknek - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter,
miután marokkói kollégájával, Nadia Fettah Alaoui gazdasági és pénzügyminiszterrel tárgyalt a Pénzügyminisztérium
közleménye szerint. A magyar tárcavezető elmondta, hogy Marokkó hazánk 3. legfontosabb kereskedelmi partnere

Afrikában, Egyiptom és a Dél-afrikai Köztársaság után. A Magyarország és Marokkó közötti kereskedelem volumene
tavaly elérte a 260 millió dollárt, ez 24 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Két év után újra nyitva a spanyol-marokkói határ, megoldódott a diplomáciai konfliktus
Megnyíltak a szárazföldi határok Marokkó és Spanyolország észak-afrikai enklávéi, Ceuta és Melilla között, két évvel
azután, hogy a Covid–19 korlátozások és egy jelentős diplomáciai viszály miatt lezárták őket – írja a spanyol The Local.
Kapcsolatuk azért is jelentős, mivel Marokkó jelentős szerepet játszik az Európába irányuló migránsáramlások
ellenőrzésében.
Alakul a globális búzaválság
India megtiltotta a búza exportját, amire a világ pedig nagyon is számított, az ukrajnai háború miatt kialakult ellátási
nehézségek enyhítésének érdekében, mondván, hogy a nemzet élelmezésbiztonsága veszélyben van. A kivitelt
ugyanakkor továbbra is engedélyezték azokba az országokba, melyeknek élelmezésbiztonsági szükségleteik miatt nagy
szükségük van búzára, és ezt a kormányaik kérték is. Egyiptom, a világ egyik legnagyobb búzaimportőre hivatalosan
közölte, hogy kormányzati vásárlása mentesül a korlátozás alól. Megállapodásuk szerint 500 000 tonna búzát vásárolnak
Indiától.
Algériában tárgyal Szergej Lavrov
Algériába látogatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, hogy megerősítse a partneri viszonyt Moszkva és Algír között.
Az orosz diplomácia irányítója tárgyalt algériai partnerével, Ramtane Lamamrával és fogadta őt Abdel-Madzsid Tebbún
államfő is – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. „Támogattuk algériai barátaink
kezdeményezését, amelynek célja a kétoldalú partneri viszony új minőségét tanúsító új stratégiai államközi dokumentum
kidolgozása” – jelentette ki Lavrov a Lamamrával folytatott tárgyalásán az orosz külügyminisztérium tájékoztatása
szerint.
Több ezren tüntettek Tunézia fővárosában
Több, mint kétezren vonultak Tunézia fővárosa, Tunisz utcáira Kaisz Szaíd elnök és politikája ellen tiltakozva. A
demonstrációt az öt ellenzéki párt alakította Nemzeti Megmentés Frontja nevű szervezet hirdette meg. A tüntetők a
demokratikus rend helyreállítását követelték, és azért tiltakoztak, mert az államfő leváltotta az ország független
választási bizottságát, és olyan testületet állít fel, amelynek tagjait saját maga nevezi ki.
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Közel-Kelet
Izrael sisakokat és védőmellényeket szállít az ukrán civileknek
Izrael kétezer sisakot és ötszáz védőmellényt szállított az ukrajnai sürgősségi és civil szervezeteknek – közölte az izraeli
védelmi minisztérium. Izrael a múlt hónapban közölte, hogy felszerelést küld Ukrajnának, ezzel jelezve, hogy
megváltozott az álláspontja. Izrael elítélte a háborút, de csak humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának.
Izrael szövetségese lett az Egyesült Arab Emírségek új elnöke
Az Egyesült Arab Emírségek erős emberét, Mohammed bin Zajed al-Nahjan sejket választották formálisan elnökké
szombaton az arab országban – derül ki az Israel Hayom írásából. A lap emlékeztet, a vezető az elmúlt években is aktívan
részt vett országa irányításában: a Közel-Kelet átrendeződését vezette, új Irán-ellenes tengelyt hozott létre Izraellel, és
megküzdött a politikai iszlám erősödő áradatával a térségben.

A Saudi Aramco, az olajóriás 82%-os negyedéves profitnövekedést jelent be
A világ legnagyobb olajvállalata, a negyedéves profit 82 százalékos növekedését mutatta ki, ami új rekordra, 39,5 milliárd
dollárra (32,2 milliárd GBP) emelkedett, amit a növekvő kereslet és a magasabb kőolajárak is fellendítettek. A nyereség
annak ellenére nőtt, hogy a Brent nyersolaj hordónkénti ára közel 70%-kal, 107,91 dollárra (87,99 GBP) emelkedett
márciusban az egy évvel korábbihoz képest.
A Wizz Air bővítést tervez Szaúd-Arábiában
A Wizz Air szándéknyilatkozatot írt alá a Szaúd-Arábiai Királyság beruházási minisztériumával, amelyet a szaúdi nemzeti
légi összeköttetési program is támogat. A megállapodás célja az ország piacfejlesztési lehetőségeinek feltárása a
légiközlekedési iparágban. A felek a megállapodást követően olyan potenciális befektetési és működési modelleken
dolgoznak majd, amelyek előmozdítják a szaúd-arábiai légiközlekedést, fellendítve az ország turizmusát és jelentősen
növelve összeköttetéseit - áll a közleményben. Szaúd-Arábia egy ambiciózus stratégiai elképzelést indított útjára a Vision
2030 programmal, amelynek tervei közt szerepel, hogy az évtized végéig megháromszorozza az ország utasforgalmát.
Az iraki lakosság felének elég csak az idei gabonatermés
Újabb hatalmas kihívással néz szembe Irak a háború és az azt követő felkelés hosszú évei után: ezúttal a súlyos
vízhiánnyal. A közel-keleti ország 41 millió lakosa nap mint nap a saját bőrén érzi az éghajlatváltozás hatásait. A folyók
kiszáradnak, az elsivatagosodás felgyorsult, a homokviharok pedig egyre gyakoribban és erősebbek. 2019-ben és 2020ban még 5 millió tonna búza termett az országban, ami az önellátásra pont elég volt. Idén azonban mindössze 2,5-3 millió
tonna a termés. Irak rákényszerül a drága importra.
Hatalmas élelmiszerár-emelkedés volt Iránban, utcai tiltakozások kezdődtek
Az iráni kormány elkezdte csökkenteni a búzára és más élelmiszerek importjára vonatkozó támogatást, mely azonnali
áremelkedéshez vezetett. Némely termék ára néhány nap alatt 300 százalékkal emelkedett, ezért tüntetések kezdődtek
több városban is - adta hírül a Reuters. A liszt kilónkénti ára múlt héten még 27 000 riál (körülbelül 238 forint) volt, most
viszont már 160 000 riálba (1408 forint) kerül.
Irán segítheti ki gázzal Európát
Irán fontolóra veszi annak a lehetőségét, hogy gázt exportáljon Európába – mondta az egyik olajügyi minisztérium magas
rangú képviselője. Az EURACTIV arról írt, hogy az orosz–ukrán háború nyomán kialakult feszültségek miatt Majid Chegeni
azt mondta, hogy tanulmányozták a lehetőséget, ám még nem jutottak végleges álláspontra. Annak ellenére, hogy Irán
a világ egyik legnagyobb gáztartalékaival rendelkezik, az utóbbi években iparát keményen sújtották az Egyesült Államok
és a Nyugat által kivetett szankciók. Mint ismert, az előző amerikai elnök, Donald Trump 2018-ban kiléptette az Egyesült
Államokat a 2015-ös atomalkuból, és újabb szankciókat vezetett be a perzsa országgal szemben.
Lavrov: Oroszország nem akar európai háborút
Az orosz külügyminiszter ománi tárgyalásán azt mondta, a Nyugat megmutatta, hogy „hegemóniája érdekében kész
szembemenni saját elveivel”. Omán tiszteletben tartja az OPEC+ keretében Oroszországgal megkötött
megállapodásokat és folytatja a szoros együttműködést. Az ománi külügyminiszter felemlegette, hogy bár
nyomásgyakorlás nem volt, a kérdésben számos követelést támasztottak hazájának. „Ami a szankciókat illeti, ezt azokra
az országokra hagyom, amelyek ezeket bevezették Oroszországgal szemben”.
Dubaj lett a gazdag oroszok új kedvenc városa
Számos vagyonos magánszemély igyekszik megkerülni a nemzetközi szankciókat. Az orosz milliárdosok és vállalkozók
példátlanul nagy számban érkeztek az Egyesült Arab Emírségekbe az elmúlt időszakban – írja a BBC. Az orosz
magánszemélyek dubaji ingatlanvásárlása például 67 százalékkal nőtt az idei év első három hónapjában. Az ország
vonzerejének fő oka pedig az, hogy az Emírségek nem vetett ki szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt.
Ráadásul az állam vízumot is kibocsát a nem szankcionált magánszemélyek számára, miközben ezek kiadását számos
nyugati ország korlátozza.

Abu Dzabiból érkezik az Emirátusok új elnöke
Nem okozott meglepetést, az Egyesült Arab Emírségek új elnökének megválasztása, az a várakozásoknak megfelelően
Mohamed bin Zájid, Abu-Dzabi 61 éves trónörököse lett. Az egyhangúlag meghozott döntésre a korábbi államfő, Kalifa
bin Zájid Ál Nahaján halála miatt volt szükség. Noha az elhunyt elnök 2004 óta állt az ország élén, a színfalak mögött a
valódi hatalmat már évek óta az államfővé választott féltestvére, a gyakran csak MbZ-ként emlegetett Mohamed bin
Zájid tartotta a kezében. A volt elnök egy 2014-es szélütés okozta hosszú betegség következményeként hunyt el.
A Hezbollah és szövetségesei elvesztették parlamenti többségüket a libanoni választáson
A szavazatok összeszámlálása után eldőlt, hogy az általános választáson az Irán által támogatott Hezbollah és
szövetségesei elvesztették többségüket a libanoni parlamentben – írja a Reuters. Ez súlyos csapás a fegyveres csoportra
nézve, és a libanoni uralkodó elit iránti haragot tükrözi. A síita muszlim mozgalom és a fegyverbirtoklást támogató
frakciók a vasárnapi választásokon 62-t szereztek meg a parlament 128 mandátumából. Ezzel megfordult a 2018-as
eredmény, amikor 71 mandátummal többségbe kerültek.
FORRÁS:
www.444.hu
www.androbit.net
www.euronews.com
www.index.hu
www.mandiner.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu
www.neokohn.hu

Ausztrália és Új-Zéland
Kínai kémhajót észleltek Ausztrália partjainál
Kínai kémhajó bukkant fel Ausztrália nyugati partjainál, ami agressziónak minősül – jelentette ki Peter Dutton ausztrál
védelmi miniszter.
Ausztrália szénmunkások ezreit képezi át a tiszta energiával kapcsolatos feladatokra
A tiszta energiaforrásokra való hirtelen átállás arra kényszeríti Ausztráliát, a szén- és a gázkitermelés globális bajnokát,
hogy szembenézzen az energiaipar egyik legnagyobb kihívásával: hogyan lehet a fosszilis tüzelőanyaggal foglalkozó több
millió munkavállalóját átképezni a szél- és napenergia területén betöltött új szerepekre. A tiszta energia az évtized végére
világszerte több mint 38 millió munkahelyet teremthet, és ennek az igénynek a munkaerőhiány nélküli kielégítéséhez
világos tervet kell kidolgozni a szénipar veteránjainak átképzésre.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.nrgreport.com
A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni.

