
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást nyújtson 
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 
beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé. 
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Ausztria 

 
Ausztria szigorít, újra jön a beltéri maszkhasználat 
Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter bejelentette, ismét kötelező lesz beltérben maszkot viselni, méghozzá 
FFP2-es maszkot – írja az Infostart. A miniszter arra hivatkozott, hogy így megelőzhető az egészségügyi intézmények 
túlterhelése. A fertőzöttekre ismét karanténszabályok vonatkoznak majd. Nyugati szomszédunkban eddig a lakosság 
74,16 százaléka kapta meg a teljes oltási sort. 
 
Ausztria felfüggeszti a koronavírus elleni oltási kötelezettséget 
Ausztria felfüggeszti a koronavírus elleni általános oltási kötelezettséget, mert a védőoltás kötelezővé tétele nem 
arányos az uralkodó omikron változat okozta járvány súlyosságával - közölte Karoline Edtstadler alkotmányügyi 
miniszter Bécsben. Johannes Rauch egészségügyi miniszter elmondta: három hónap múlva felülvizsgálják a döntést. 
 
Csődhullámtól tartanak az osztrák vállalatok 
Tovább súlyosbították az osztrák textilipari vállalatok pénzügyi helyzetét az ukrajnai háború következményei. A ruházati 
cikkek árai emelkednek, a divatszakmai résztvevői segítségért kiáltanak. A belvárosi, főleg a bécsi boltok küzdenek: az 
utazási korlátozások miatt Ázsiából még mindig nem érkeznek turisták, de az amerikai vásárlók sem jönnek, akik a 
luxusipari termékek fő felvásárlói voltak. 
 
Magyarország szomszédjának európai integrációját szorgalmazza az osztrák kancellár 
Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációjának gyorsítását szorgalmazta Belgrádban Karl Nehammer osztrák 
kancellár. A politikus szerint Ausztria hidat képezhetne Szerbia és az Európai Unió között, Ausztria számára ugyanis 
nagyon fontos stratégiai és politikai partner Szerbia. Kiemelte: aggodalomra ad okot, hogy Oroszországnak jelentős 
befolyása van a Nyugat-Balkánon, és Kína is keresi a lehetőségeket. Ezért szerinte az Európai Uniónak óriási felelőssége 
van abban, hogy kimondja: Szerbia Európához tartozik. 
 
Remekül van a magyar Raiffeisen 
Érthető az orosz-ukrán háború miatti felfokozott hangulat, de a Raiffeisen hazai leánybankját semmilyen értelemben 
nem érintik ennek közvetlen hatásai. A kedvezményes hitelprogramokon túl az alacsonyabb kamatozású 
devizafinanszírozás és a meglévő forrásokból való növekedés is felértékelődik idén a vállalatoknál, amelyek számára a 
legnagyobb kockázatot most a megugró infláció és az energiaárak emelkedése fogja jelenteni. 
 
Amerikában terjeszkedne az OMV 
Az OMV nemrég tette közzé 2030-ig szóló stratégiáját, mely alapján vezető fenntartható üzemanyag, vegyipari és 
anyagipari vállalattá szeretne válni az osztrák cég, fokozatosan térnének át az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzleti 
tevékenységre, aminek értelmében 2050-ig teljesen megszüntetnék az olaj-és gázkitermelést. Emellett a cégvezér azt is 
közölte, hogy a vállalat egyik fontos célja az észak-amerikai autópiaci jelenlét megerősítése, felvásárlásokra is lehet 
számítani ezen a téren. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
 

Benelux államok 

 
Belgiumban is feloldják a korlátozásokat 
Belgiumban hétfőtől megszűnik a járványügyi veszélyhelyzet, amely a koronavírus-járvány megfékezésére két évvel 
ezelőtt bevezetett korlátozások legtöbbjének feloldását jelenti; nem lesz szükség többet az oltási igazolványokra, a 
maszkhasználat pedig csak a tömegközlekedésen, a kórházakban és a repülőtereken marad kötelező – jelentette be 
Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken. 

https://www.portfolio.hu/global/20220318/ausztria-szigorit-ujra-jon-a-belteri-maszkhasznalat-534189
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220309/ausztria-felfuggeszti-a-koronavirus-elleni-oltasi-kotelezettseget-532171
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/ausztria-divat-ruhaipar-textil-vallalat-ukrajna.747843.html
https://www.portfolio.hu/global/20220317/magyarorszag-szomszedjanak-europai-integraciojat-szorgalmazza-az-osztrak-kancellar-533921
https://www.portfolio.hu/bank/20220310/remekul-van-a-magyar-raiffeisen-532521
https://www.portfolio.hu/befektetes/20220316/amerikaban-terjeszkedne-az-omv-533509
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/2022/03/05/europai-ugyek/belgiumban-is-feloldjak-a-korlatozasokat/198776/


Nagy döntést hozott Belgium: 10 évvel tovább használják az atomenergiát 
Az eddig tervezett 2025-ös leállítás helyett tíz évvel meghosszabbítja két reaktor üzemidejét Belgium, hogy hamarabb 
tudjon leválni az orosz gázról az orosz invázió miatt – jelentette be a nagy jelentőségű döntést péntek este egy 
közleményben Alexander De Croo belga miniszterelnök. 
 

Brutális drágulástól tartanak a belga pékek, állami segítséget kérnek 
A belga pékek attól tartanak, hogy a háború miatt többszörösére nőhet a búza ára. Ez nagyon megdrágíthatja a kenyeret 
és elbocsátásokhoz vezethet. A helyzetet súlyosbítja az, hogy az energiaárak is elszálltak. 
 

Belgiumban kiemelt állami feladat a menekültek ellátásának megszervezése 
Belgiumot is elérte az ukrán menekülthullám. A háború kezdeti napjaiban a belga hatóságok szervezetlenül reagáltak, 
mára azonban sokat javult a helyzet. Brüsszelben felállítottak egy új regisztrációs központot, ahol egyszerre negyven 
asztalnál folyik a munka. De lesz-e elég erőforrás arra, hogy a várható kétszázezer embert kezeljék majd Belgiumban? 
Erről a belga külügyi szóvivőt kérdeztük. 
 

Megduplázza Hollandia a tengeri szélerőművek kapacitását 2030-ig 
A holland kormány az elkövetkező években jelentősen felgyorsítja a tengeri szélerőművek építését, hogy teljesítsék a 
klímacélokat, és az ukrajnai háború miatt csökkentsék az ország orosz gáztól való függőségét. Pénteken bejelentették, 
hogy az évtized végéig további 10,7 gigawatt összkapacitású szélerőműparkot építenek ki az Északi-tenger holland 
részéna Reuters értesülései szerint. 
 

Közel 170 célállomásra repül a KLM a nyáron 
A holland királyi légitársaság a március 28-tól október 29-ig terjedő nyári menetrendi időszakban 96 európai és 71 
interkontinentális, vagyis összesen 167 célállomásra közlekedik, és a turisták mellett az üzleti célú utasoknak is kiváló 
csatlakozást biztosít. 
 

FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.portfolio.hu  
www.hu.euronews.com  
www.vg.hu 
www.turizmus.com   
 

Csehország 

 

Elszabadult a korona, mert Prága is felturbózná a kamatokat 
Az MNB keddi óriási emelése után Prágába ér a közép-európai kamatexpressz, a cseh jegybankárok nagy szigorításra és 
piaci devizaeladásokra készítenek fel, emiatt a forint után most a korona is vágtába csapott. 
 

Csehországban is elkezdődött a Sberbank-ügyfelek kártalanítása 
A prágai jegybank még február végén vonta meg a Sberbank csehországi leányának működési engedélyét. A cseh 
pénzpiaci garanciarendszer szerdán elkezdte az ügyfelek kártalanítását. 
 

11 százalék fölé nőtt az infláció Csehországban 
Februárban 11,1 százalékra nőtt az éves infláció Csehországban a januári 9,9 százalékról – közölte a Cseh Statisztikai 
Hivatal csütörtökön Prágában. A februári infláció a legmagasabb 1998 júniusa óta, amikor a drágulás 12 százalékot tett 
ki. 
 
Csökkent a cseh munkanélküliség 
Csehországban 3,5 százalékra csökkent a munkanélküliség februárban a januári 3,6 százalékról - közölte a cseh 
munkaügyi hivatal kedden Prágában. Február végén a bejegyzett munkanélküliek száma 263 433 volt, mintegy 3600-zal 
kevesebb, mint januárban. A szabad munkahelyek száma 364 ezer volt, 12 200-zal kevesebb, mint egy hónapja. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220319/nagy-dontest-hozott-belgium-10-evvel-tovabb-hasznaljak-az-atomenergiat-534227
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/03/10/brutalis-dragulastol-tartanak-a-belga-pekek-allami-segitseget-kernek
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/03/10/brutalis-dragulastol-tartanak-a-belga-pekek-allami-segitseget-kernek
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/03/16/belgiumban-kiemelt-allami-feladat-a-menekultek-ellatasanak-megszervezese
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/megduplazza-hollandia-a-tengeri-szeleromuvek-kapacitasat-2030-ig
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/kozel-170-celallomasra-repul-a-klm-a-nyaron-1180235
http://www.kitekinto.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.vg.hu/
http://www.turizmus.com/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/elszabadult-a-korona-mert-praga-is-felturbozna-a-kamatokat
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/03/csehorszagban-is-elkezdotott-a-sberbank-ugyfelek-kartalanitasa
https://kitekinto.hu/2022/03/10/gazdasag/11-szazalek-fole-nott-az-inflacio-csehorszagban/198887/
https://profitline.hu/csokkent-a-cseh-munkanelkuliseg-433764


Hidegen hagyja a cseheket az euró - mondta a VG-nek a cseh jegybank elnöke 
Az ismeretlen teljes tárháza áll előttünk a háború miatt - mondta a VG-nek adott interjúban Jiří Rusnok, a Cseh Nemzeti 
Bank (CNB) elnöke. A cseh kamatok közel lehetnek a csúcshoz, de tovább maradhatnak magasak a vártnál, és búcsút 
inthetünk az erős koronának. 
 

Csehországban ukrán iskolahálózatot hoznak létre 
Csehországban ukrán iskolahálózatot hoznak létre, amelyben ukrán tanítók az anyanyelvükön fogják oktatni a 
menekültek gyermekeit - közölte a cseh oktatási minisztérium csütörtökön Prágában. Csehországban ukrán 
iskolahálózatot hoznak létre Az Ukrán Egyosztályosok elnevezésű projektet az oktatási tárca támogatásával a prágai 
ukrán nagykövetség és néhány civil csoport és alapítvány szervezte.  
 

FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.profitline.hu 
www.kitekinto.hu 
 

Egyesült Királyság 

 

Jöhet a negyedik koronavírus elleni oltás Angliában 
Megkezdődött a koronavírus elleni oltás negyedik dózisának beadása az időseknek és az egészségi okokból 
veszélyeztetett lakossági csoportoknak Angliában – közli az MTI. 
 

Harmincéves rekordot döntött a brit infláció 
Három évtizede nem mért ütemre gyorsult februárban az éves összevetésben számolt brit infláció. A brit statisztikai 
hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi fogyasztói árindex (CPI) a 
múlt hónapban 6,2 százalékra emelkedett a januári 5,5 százalék, a decemberi 5,4 százalék, a novemberi 5,1 százalék, az 
októberi 4,2 százalék és a szeptemberi 3,1 százalék után. 
 

Szaúd-Arábia ajtaján kopogtat több olajért Boris Johnson 
A brit miniszterelnök mindezt úgy teszi, hogy – az amerikaitól valamelyest eltérő – irányvonal megosztja a társadalmat, 
miután a monarchiában nemrég megdőlt az egy nap alatt végrehajtott kivégzések rekordja. 
 

Érkeznek a vödrös élelmiszerek a boltokba, 10 százalékos árcsökkenés jöhet 
Újratöltő állomásokkal egészülhet ki az év végétől számos nagy élelmiszerbolt: az Egyesült Királyságban ugyanis négy 
nagy boltlánc is bevezeti a termékek újratöltésének lehetőségét. Így nem kell minden alkalommal megvásárolni a 
csomagolást, hanem saját tartókba is lehet tölteni a kiválasztott élelmiszert, például tésztát vagy éppen mosogatószert. 
Ezek a termékek ráadásul egy felmérés szerint általánosságban 10-15 százalékkal olcsóbbak. 
 

Túl nagy a veszteség, leáll a legnagyobb brit komptársaság 
Személyzetének több száz tagját elbocsátotta csütörtökön a legnagyobb brit tengeri komptársaság, a P&O Ferries, és a 
következő napokra felfüggesztette működését is. Több brit kikötőben tiltakozó megmozdulások kezdődtek, sok hajóról 
nem hajlandók távozni az elbocsátott tengerészek. 
 

Minden beutazási korlátozás megszűnt az Egyesült Királyságban 
Megszűnt a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt összes beutazási korlátozás az Egyesült Királyságban. A brit 
kormány által e hét elején bejelentett intézkedés értelmében brit idő szerint hajnali 4 órától - közép-európai idő szerint 
5-től - a külföldről érkezőknek nem kell kitölteniük az utasazonosító űrlapot (passenger locator form), és senkinek nem 
kell koronavírustesztet végeztetnie. 
 
Brit vezérkari főnök: el kell kerülni a háborút a NATO és Oroszország között 
Az ukrán nép rettenetes helyzetbe került az Oroszország által indított háború miatt, de ezzel együtt is mindent el kell 
követni annak megakadályozására, hogy a NATO és Oroszország között is háború törjön ki – mondta vasárnap a brit 

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/hidegen-hagyja-a-cseheket-az-euro-mondta-a-vg-nek-a-cseh-jegybank-elnoke
https://profitline.hu/csehorszagban-ukran-iskolahalozatot-hoznak-letre-433591
http://www.vg.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.kitekinto.hu/
https://index.hu/kulfold/2022/03/21/anglia-koronavirus-jarvany-koronavirus-oltas/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/harminceves-rekordot-dontott-a-brit-inflacio
https://danubeinstitute.blog.hu/2022/03/22/szaud-arabia_ajtajan_kopogtat_tobb_olajert_boris_johnson
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/buksza-elelmiszer-brit-piac-muanyag-hulladek-csomagolas-ujratoltes.748660.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link&
https://kitekinto.hu/2022/03/17/instant-rovat/tul-nagy-a-veszteseg-leall-a-legnagyobb-brit-komptarsasag/198999/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220318/minden-beutazasi-korlatozas-megszunt-az-egyesult-kiralysagban-533989
https://www.vg.hu/kozelet/2022/03/brit-vezerkari-fonok-el-kell-kerulni-a-haborut-a-nato-es-oroszorszag-kozott


fegyveres erők vezérkari főnöke. Sir Tony Radakin tengernagy arra intette a brit állampolgárokat, hogy ne menjenek 
harcolni Ukrajnába az orosz hadsereg ellen. 
 
Kidobtak több tízmilliárd dollárnyi orosz céget Londonból 
A Londoni Értéktőzsde felfüggesztette 27 olyan vállalat kereskedését, amelyek szoros kapcsolatban állnak 
Oroszországgal, köztük az energetikai és banki óriáscégeket, mint a Gazprom és a Sberbank. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.danubeinstitute.hu 
www.kitekinto.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
www.napi.hu 
 

Franciaország 

 
Feloldják a korlátozásokat a franciák 
Franciaország március 14-én, körülbelül egy hónappal az elnökválasztás előtt feloldja a korlátozó intézkedések 
többségét. Eszerint az embereknek ettől kezdve nem kell vakcinaigazolványt felmutatniuk a rendezvények helyszínére 
való belépés előtt. 
 
Óvatosan hátrálnak Oroszországból a francia cégek 
Egy héttel az ukrajnai háború kezdete után kevés francia nagyvállalat jelentette be, hogy kivonulna Oroszországból, a 
francia kormány pedig óvatosan adagolja az üzleti közösségnek szánt üzeneteit. 
 
Franciaország 300 millió eurót és fegyvereket küld Ukrajnának 
Franciaország 300 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának a február 24-én kezdődött orosz offenzívával szembeni 
ellenállásra – közölte az MTI a francia külügyi tárca bejelentésére hivatkozva.  
 
A franciák nem tréfálnak: április 1-től beszállnak az üzemanyagköltségekbe 
Literenként 15 eurócentes kedvezményt biztosít április 1-től négy hónapon keresztül a francia kormány az autósoknak a 
benzinkutaknál az üzemanyagárak folyamatos növekedése miatt - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. 
 
Erősebb Európát, függetlenebb Franciaországot ígér Macron 
Emmanuel Macron francia államfő egy erősebb, Európában függetlenebb Franciaországot ígért, és jelentős 
mezőgazdasági és ipari beruházásokat helyezett kilátásba újraválasztása esetén. Elnökválasztási programját az államfő 
nemzetközi sajtótájékoztatón mutatta be csütörtökön Párizs egyik elővárosában, Aubervilliers-ben. 
 
Napirendre kerülhet Korzika autonómiája 
A francia kormány kész tárgyalni Korzika autonómiájáról – jelentette ki Gérald Darmanin belügyminiszter a Corse-Matin 
című regionális napilap honlapján kedd este megjelent interjúban. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu  
www.portfolio.hu  
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Horvátország 

 
A horvát államfő légvédelmi rendszer kiépítését sürgeti 
A horvát légvédelmi rendszer kiépítését sürgette Zoran Milanovic horvát államfő, a horvát védelmi erők és a biztonsági 
hírszerző ügynökség vezetőivel tartott megbeszélését követő sajtótájékoztatón. Andrej Plenkovic horvát kormányfő 
felkérte Franciaországot, hogy segítsen a horvát légtér védelmében. 
 
Újabb enyhítésekről döntött a horvát kormány 
Horvátországban újabb enyhítésekről döntött a kormány: megnövelték a rendezvényeken részt vevők létszámhatárát, 
meghosszabbították a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét, valamint eltörölték a diákok tesztelési kötelezettségét. 
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Írország 

 
Rekordmagasak az árak az ingatlanpiacon 
A lakásárak éves szinten 14,8 százalékkal emelkedtek januárban, ami az elmúlt közel hét év legmagasabb szintű 
növekedése. Az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) értékelése szerint az ingatlanpiaci-helyzetet továbbra is a 
járványhoz kapcsolódó tényezők, például a megnövekedett megtakarítások, a távmunka és a vártnál alacsonyabb kínálat 
befolyásolja. Dublinban, ahol a kínálati oldalon fellépő problémák a legsúlyosabbak, az árak éves szinten 13,3 százalékkal 
emelkedtek, de a fővároson kívüli árak is 16 százalékkal voltak magasabbak. 
 
Írországba elérkezett a második omikron hullám  
Írországba elérkezett a második omikron hullám, amit a BA.2 alvariáns terjedése okoz. Az Egészségügyi Minisztérium 
arról számolt be, hogy a március 23-ai kórházi betegfelvétel rekordot döntött, a járvány kitörése óta nem volt ilyen magas. 
A kormány aggodalmát fejezi ki a Covid-19 megbetegedések számának növekedése miatt, azonban közölte, hogy 
jelenleg nem tervez új korlátozásokat. 
 
Az orosz-ukrán háború rendkívül magas inflációt eredményez 
Az ukrajnai háború okozta globális gazdasági hatások következtében, Írországban az infláció várhatóan 8,5 százalékra 
vagy még magasabbra fog emelkedni a következő hónapokban, amire az 1980-as évek eleje óta nem volt példa. Az 
Gazdasági és Társadalomtudományi Kutatóintézet (ESRI) értékelése szerint a konfliktus gazdasági következményei a 
vártnál alacsonyabb gazdasági növekedést eredményeznek majd, 2022-ben 6,2 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékos 
növekedést szemben a pár hónappal ezelőtti 13,6 százalékos, illetve 7 százalékos prognózissal. 
 
Írország energiaügyi helyzete bizonytalan 
A parlamenti bizottsági ülésén az hangzott el, hogy Európa-szerte Írországban az egyik legbizonytalanabb az energia 
helyzete, és fennáll annak a veszélye, hogy „elképesztő” függőség alakul ki az importált fosszilis tüzelőanyagoktól. Peter 
Coyle a Tengeri Megújuló Energiaipari Szövetség elnöke arról tájékoztatta a Környezetvédelmi és Klímaügyi Vegyes 
Bizottságot, hogy Írország gázkészletének felét importálják, és az évtized végére ez az arány 90 százalékra fog 
emelkedni. 

 
Az ír kormány csökkent a háztartások terhein 
A növekvő energiaárak csökkentésére Paschal Donohoe pénzügyminiszter bejelentette az ütemanyagok jövedéki 
adójának átmeneti csökkentését. A benzin literenkénti jövedéki adója 20 centtel, a gázolaj literenként 15 centtel csökken. 
Ugyancsak 2 centtel csökken a jelölt gázolaj jövedéki adója. Az intézkedés március 9-én lépett életbe azonnali hatállyal 
és 2022. augusztus 31-ig marad érvényben. A kormány tavaly októberben a 2022-es költségvetés-tervezet 
megalkotásakor felismerve az emelkedő árak kihívásait, amikor több mint 1 milliárd eurós adó- és szociális 
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intézkedéscsomagot vezetett be, hogy csökkentse a háztartások terheit. 2022. márciusában további 505 millió eurós 
csomagról állapodott meg, ami magában foglalta a 200 eurós villanyszámla jóváírást és a 125 eurós egyösszegű kifizetést 
a fűtésszámla támogatásban részesülők számára. 
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Lengyelország 

 
A lengyelek lépnének az oroszok helyére a G20-ban 
Az Egyesült Államoknak tetszik az a felvetés, hogy Oroszország helyét Lengyelország vegye át a világ legbefolyásosabb 
országait tömörítő G20 csoportban. Az oroszokat az Ukrajna ellen indított invázió miatt ki akarják záratni az 
országcsoportból. 
 
Teljes kereskedelmi blokádot követel Lengyelország Oroszország ellen 
A biztonságunk a tét, ha nem vagyunk elég kemények – indokolta Morawiecki a szankciók további szigorítását. 
Keményebb szankciókat és teljes kereskedelmi blokádot szorgalmazott Oroszország ellen Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnök szombaton. A kormányfő jelezte: országa javasolni fogja, hogy az Európai Unió haladéktalanul függessze 
fel a kereskedelmet Oroszországgal. Ennek értelmében az orosz árukat szállító teherhajók nem köthetnének ki az európai 
kikötőkben, és a szárazföldi kereskedelem is megszűnne – pontosított Morawiecki. 
 
Lengyelország egyedül nem képes megbirkózni az Ukrajnából érkező menekültáradattal 
Oroszország ukrajnai inváziója következtében alig három hét alatt több mint 3 millió ember hagyta el otthonát. Ez az 
évszázad leggyorsabb menekülthulláma. A legtöbbjük nő és gyermek, akiket a leginkább fenyeget a meghurcoltatás és 
a bántalmazás veszélye. A menekültek legnagyobb tömege, 1,7 millió ember a szomszédos Lengyelországban talált 
átmeneti szállást – jelentette a nonprofit Nemzetközi Menekültügyi Bizottság. Egy hét alatt kétszázezerrel nőtt azok 
száma, akik az Ukrajnával szomszédos országban leltek menedékre. 
 
A lengyelek még márciusban megállapodhatnak az uniós helyreállítási pénzekről 
A Népszava brüsszeli forrásai szerint még ebben a hónapban megszülethet az egyezség Lengyelország és az Európai 
Bizottság között a helyreállítási tervről, és ezzel Varsó előtt megnyílik a 36 milliárd euró felhasználásának lehetősége. 
 
Az erdősítésben látja a jövőt Lengyelország 
A lengyeleknél az erdők már az ország területének több mint a 30 százalékát teszik ki, ami az egyik legjobb eredmény 
Európában. Persze messze elmaradnak Finnországtól (74 százalék) és Svédországtól (69), de Írország, ahol a múlt század 
elején hatalmas erdőpusztítást végeztek, s az utóbbi évtizedekben intenzíven fásítanak, a maga 11 százalékával 
megirigyelheti a lengyeleket. Magyarországon ez az arány 22 százalékot tesz ki, a mészköves Máltán pedig 
egyszázaléknyi az erdőterület. A jelenlegi lengyelországi helyzet a célzott erőfeszítések eredménye. 
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Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2021. november 14. (vasárnap) 00:00 órai hatállyal Magyarországot magas 
fertőzöttségű rizikóterületté nyilvánítják. Ennek eredményeképp az eddigiekhez képest új beutazási szabályok lépnek 
életbe a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára. A mindenkori beutazási szabályok részletes és 
folyamatosan aktualizált leírása megtalálható a Konzuli Szolgálat honlapján: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nemetorszag.  
 
Durvul a koronavírus-járvány Németországban is 
A járvány során először fordul elő, hogy több mint napi 300 ezer új esetet jelentettek a Robert Koch Intézetnek. Egy héttel 
korábban még 294 931 volt ez a szám. A fertőzések hétnapos mozgóátlaga is rekordszintre emelkedett, és 300 halálos 
esetet jelentettek a koronavírussal összefüggésben. 
 
Koronavírus: levehetik a maszkot a németek 
Németországban megszűnik a koronavírus-járvány ötödik hullámának lassítását szolgáló legtöbb szigorítás. Karl 
Lauterbach német egészségügyi miniszter elmondta, hogy a korlátozások jogalapja az egészségügyi rendszer 
túlterheltségének veszélye. Lauterbach szerint az egész ország helyett csak a különösen érintett régiókban kell ezentúl a 
korlátozásokat érvényesíteni. 
 
Erősen kezdte az évet a német gazdaság 
A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis közölte, hogy januárban szezonális és naptárhatással kiigazítva 2,7 
százalékkal bővült az ipari termelés a decemberi 1,1 százalékos emelkedés után. Elemzők 0,5 százalékos havi növekedést 
vártak januárra. Az egy évvel korábbihoz képest 1,8 százalékkal nőtt a német ipari termelés az idén januárban. 
 
Stagflációtól tart a kormány Európa legnagyobb gazdaságában 
A német kormány úgy tervezi a költségvetési kiadásait, hogy elkerülje a magas inflációval és alacsony növekedéssel járó 
stagfláció tartós megjelenését - mondta Christian Lindner pénzügyminiszter. A kormány olyan intézkedésekről fog 
dönteni, amelyek széles körben nyújtanak támogatást a gazdasági szereplők és háztartások számára, és ehhez különféle 
eszközöket fog alkalmazni. 
 
Megegyeztek a német energiacsomagról a kormánypártok 
Megállapodtak a német kormánypártok a készülő energiacsomag alapjairól, vagyis arról, hogyan próbálják 
tehermentesíteni a fogyasztókat az emelkedő árak miatt és hogyan erősítenék az energiafüggetlenséget. A Reuters 
forrása szerint a csomag alapjaiban már megállapodtak, most folytatódnak az egyeztetések, hogy véglegesítsék az 
intézkedéseket. Sajtóhírek szerint az autósok kapnának támogatást az üzemanyagárak elszállása miatt, illetve egy állami 
hitelprogramot indítanának azoknak a vállalatoknak, melyeket a leginkább megviselt az orosz-ukrán konfliktus. 
 
A német exportőrök tapasztalatai szerint sokasodó akadályok nehezítik az áruk piacra jutását 
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) a 79 regionális kamara támogatásával az idén is elkészítette 
„Going International” című tanulmányát, amely 2.687, a külkapcsolatokban érdekelt, németországi székhelyű vállalat 
válaszai alapján a külpiaci tevékenység feltételrendszerét mutatja be.  
 
Berlin továbbra sem akar szankciót az orosz energiára 
Németország továbbra is elutasítja az Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett büntetőintézkedések 
kiterjesztését az energiaszektorra - tette világossá Olaf Scholz kancellár. A kormányfő a berlini hivatalában az Európai 
Parlament (EP) elnökével, Roberta Metsolával tartott tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy elfogadható 
kompromisszumnak tartaná-e a csütörtökön kezdődő uniós csúcson az energiaembargóról folytatandó vitában az orosz 
szén-, és olajimport leállítását, kijelentette, hogy a német álláspont változatlan. 
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Az orosz energiahordozó-import leállása megbénítaná a német vegyipart 
A német vegyipar ismét az oroszországi olaj- és gázimport leállításának többletköltségeire figyelmeztet, a VCI (Verband 
der Chemischen Industrie e.V.) német vegyipari szövetség Frankfurtban arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz 
energiahordozó-import leállása megbénítaná a német vegyipart. Ha az üzemek hosszabb ideig nem működnek, annak 
súlyos következményei lesznek szinte minden iparág hozzáadottérték-termelési láncára nézve - mutatott rá a szervezet. 
 
Őszre reméli a függetlenséget a német miniszter 
Németország az Ukrajna elleni orosz invázió miatt igyekszik minél hamarabb felhagyni az orosz energiahordozók 
felhasználásával, mondta egy hétvégi lapinterjúban a szövetségi gazdasági és klímavédelmi miniszter, aki szerint, ha 
minden jól alakul, országa már őszre függetlenné válhat az orosz széntől, és az év végére csaknem teljesen megszűnhet 
a függősége az orosz kőolajtól. A Zöldek politikusa hozzátette, hogy a földgáz esetében bonyolultabb a helyzet. 
 
Németország LNG-terminált épít, hogy csökkentse az orosz gázfüggőségét 
A német kormány LNG terminált, azaz importból származó cseppfolyósított földgáz visszagázosítására alkalmas 
létesítményt építtet az északnyugat-németországi Brunsbüttelben – közölte a gazdasági minisztérium. Az Európai Unió 
legnagyobb gazdasága csökkenteni kívánja a Moszkvától való energiafüggőségét, a folyamatot felgyorsítja az ukrajnai 
háború. A hatóságok reményei szerint a terminált később hidrogén, azaz fenntartható energiaforrás importjára állítják 
majd át. 
 
Kimondták a németek: nem éri meg az atomerőműveik élettartamának meghosszabbítása 
Költségvetési és biztonsági okok miatt összességében nem éri meg annak a három atomerőműnek az élettartam-
meghosszabbítása, amely még üzemel Németországban – mondta ki mai közös közleményében a német gazdasági és 
környezetvédelmi tárca. Ezzel egy hónapok óta tartó, az orosz-ukrán háború miatt felerősödött vitatémát zárt le a német 
kormány, amely arra irányult, hogy a gyorsított zöld átállás mellett a szén-dioxid kibocsátás nélkül működő 
atomerőművek élettartamát esetleg érdemes meglépni. 
 
Megfizethetetlenek lesznek az új autók 
Az orosz fémek kínálatának kiesése a világpiacon sarokba szorítja az autógyártókat, különösen a német vállalatokat, 
miután Németország színesfémimportjának jelentős részét Oroszországból szerzi be. Az új autók ára a csillagos égig 
emelkedhet. Németország nikkelimportjának 44 százalékát, titánimportjának 41 százalékát, vasimportjának 
egyharmadát és palládiumimportjának 18 százalékát orosz vállalatok adták 2020-ban. 
 
Újabb német nagybank int búcsút Oroszországnak 
A Deutsche Bank után a Commerzbank is bejelentette, hogy jelentősen csökkenti oroszországi jelenlétét, kitettségének 
harmadát már sikerült leépítenie – számol be a hírről a Bloomberg. Mindeközben a Deutsche Bank további 100 millió 
eurós tartalékot képez a háború miatt. 
 
Életre kelt a német Gigafactory 
Átadta az első harminc Made in Germany címkével ellátott Model Y crossovert a Tesla, miután nyolchónapos csúszással 
megkezdhette termelését az amerikai elektromosautó-gyártó első európai üzeme. A Berlinhez közeli Grünheidében 
kedden Olaf Scholz kancellár és Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató gyárlátogatáson bizonyosodhatott meg arról, 
hogy az üzemi engedély kiadása indokolt volt – noha a gyárkapun kívül rekedt tüntetők ezt másképp látják.  
 
Amerikai vadászgépeket vásárol Németország 
Földcsuszamlásszerű változások zajlanak a német biztonságpolitikában a Reuters szerint. Németország 35 amerikai F-
35-ös vadászrepülőgépet vásárol az elöregedő Tornado típusú gépek helyett, közölte Németország, bejelentve ezzel az 
első nagy védelmi fejlesztést azóta, hogy Olaf Scholz kancellár 100 milliárd eurós katonai korszerűsítést ígért válaszul 
Oroszország ukrajnai inváziójára, írta meg a Reuters. 
 
Németországban már 100 ezer fölött van az ukrajnai menekültek száma 
Ukrajnából már több mint 100 ezer menekült érkezett Németországba az orosz invázió kezdete óta – közölte a Guardian. 
A német belügyminisztérium szóvivője szerint eddig több mint 109 ezer ukrajnai menekültet regisztráltak az országban. 
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Megdőlt a magyar-német kereskedelmi forgalom rekordja is 
A kormány két fontos ígéretét is teljesítette: egyrészt mára létrejött Magyarországon a 2010-ben bejelentett egymillió új 
munkahely, másrészt pótolták a koronavírus által elpusztított munkahelyek mindegyikét - közölte Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykanizsán. 
 

Befektetési lead: autóipari kábelek hiánya az ukrajnai háború miatt 
A pandémia és az alkatrészhiány által okozott termeléskiesést tovább fokozza az ukrajnai háború, ami ágazati szakértők 
szerint odáig vezethet, hogy a következő félévben termeléskieséshez vezethet Nyugat-Európában. A német Autóipari 
Szövetség (VDA) szerint különösen kritikus lehet - az autóipari kábelek mellett - a neongáz hiánya, aminek fontos 
beszerzési forrása Ukrajna és ami nélkülözhetetlen a chipgyártáshoz használt lézerek esetén. A válság következtében 
jelentősen megnőhet a várakozási idő az új autók kiszállításánál, ami már jelenleg is több hónapra nyúlt. Az autóipari 
beszállítók jelenleg új gyártási telephelyeket keresnek, Magyarország is szóba jöhet, mint potenciális befektetési célpont. 
 

Sztrájk bénította a legnagyobb német repülőterek forgalmát 
Egész napos figyelmeztető sztrájkot tartott kedden nyolc németországi repülőtér biztonsági személyzete. A szektor 
legnagyobb szakszervezet, a Verdi szövetség kedden nulla órától 22 óráig hirdetett sztrájkot Frankfurtban - az ország 
legforgalmasabb légi közlekedési csomópontján, valamint a főváros, Berlin nemzetközi repülőterén, továbbá a brémai, a 
düsseldorfi, a hamburgi, a hannoveri, a Köln-bonni és a stuttgarti repülőtéren. A sztrájkolók legalább egy eurós 
órabéremelést követelnek, és azt is, hogy a poggyász és a személyzet ellenőrzését végző alkalmazottak fizetését 
igazítsák az utasellenőrzéssel foglalkozó kollégák fizetéséhez. 
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Varázspálcára lenne szüksége a szerb gazdaságnak 
Lendületesnek ígérkezett ez az év, de a pénzromlás üteme már az első hónapban jóval nagyobb volt a vártnál, és még 
nincs vége. Átszervezéseket, reformokat sürgettek, illetve a háború következményeire hívták fel a figyelmet a kopaoniki 
gazdasági fórum felszólalói. Aleksandar Vlahović, a szervező Szerbiai Közgazdászok Szövetségének az elnöke úgy 
fogalmazott, hogy a legtöbb szakértő szerint déli szomszédunkra is a stagfláció időszaka vár, azaz a gazdaság 
stagnálásának és a folyamatosan magas inflációs szintnek a keveréke, és hosszú távon kell szembenézni ezzel a 
helyzettel. Most az a legfontosabb kérdés – értékeltek a fórum felszólalói –, hogy milyen döntéseket hoznak majd azok, 
akik beruházásokat terveztek Szerbiában.  
 

Orbán Viktor a szerb államfővel tárgyalt: a két ország egyet akar 
Belgrádban tárgyalt Alekszandar Vucic szerb államfővel Orbán Viktor miniszterelnök március 19-én. A megbeszélésen, 
amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, az orosz ukrán háborúról, Európa biztonsági 
helyzetéről, a Nyugat-Balkán uniós perspektíváiról, valamint a szerb-magyar gazdasági együttműködés aktuális 
kérdéseiről volt szó. Orbán Viktor és Aleksandar Vucic leszögezte: Magyarország és Szerbia is békét szeretne. A két 
vezető közösen részt vesz a Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád-Újvidék szakaszának ünnepélyes átadásán, Újvidéken. 
 
Elkezdődött a horgos-röszkei autópálya-határátkelőhely bővítése 
Megkezdődött a Horgos-Röszke autópálya-határátkelőhely szerbiai oldalának a bővítése, amely 2023 végére fejeződhet 
be. A bővítés során két-két újabb sávot építenek a Szerbiából Magyarország felé haladó személyautók és 
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tehergépjárművek számára, illetve új teherforgalmi terminált is kialakítanak, valamint az átépítés után az autóbuszok is 
két sávon haladhatnak majd. 
 
Megtiltotta a szerb elnök, hogy alapvető élelmiszert vagy olajat vigyenek ki az országból 
Szerbia felfüggesztette az alapvető élelmiszerek, a búza, a kukorica, a liszt, valamint az olaj exportját. Az intézkedés 
március 10-én lépett életbe. A kiviteli tilalom főként a nagyvállalatokra vonatkozik, azokra, amelyeknek eddig jelentős 
többlettermelésük volt. A kiviteli tilalmat elővigyázatosságból vezeti be Szerbia, ugyanis például csak március 7-én 200 
ezer tonna búzát vásároltak volna az országtól a környező államok, óriási a kereslet, az árak pedig jelentősen emelkedtek.  
 
Hét kihívója lesz Aleksandar Vucicnak 
Nyolc elnökjelölt indul a szerbiai elnökválasztáson, amelyet az előrehozott parlamenti választással egy időben, április 3-
án tartanak meg. Aleksandar Vucic köztársasági elnök mandátuma május 31-én jár le. A hivatalban lévő elnök azonban 
úgy döntött, ismét indul a választáson. Őt a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar 
Szövetség jelölte, és a Szerb Radikális Párt is közölte, őt támogatja az elnökválasztáson. A közvélemény-kutatások 
szerint támogatottsága 50 százalék körüli. A felmérések szerint a hét további jelölt közül a legtöbb voksra Zdravko Ponos, 
az Együtt Szerbia Győzelméért koalíció jelöltje számíthat, aki akár a voksok 28 százalékát is megszerezheti. 
 
A Moszkvára kivetett szankciók miatt nyugati vállalatok Oroszországból Szerbiába telepednek át  
A háború miatt Moszkvára kivetett amerikai és európai uniós szankciók miatt sok nyugati vállalat elhagyni kényszerül 
Oroszországot. Több ilyen cég kelet-európai székhelyét Szerbiába helyezi át, ennek oka az, hogy a szerbek jó 
kapcsolatokat ápolnak az oroszokkal és olcsó munkaerőt képviselnek. 
 
Piacvezető lett Albániában a 4iG 
Az albán versenyjogi hivatal jóváhagyását követően a 4iG megvásárolta a One Telecommunications (ONE) 99,899 
százalékos közvetett tulajdonát. Az akvizícióval a 4iG a nyugat-balkáni ország egyik legnagyobb külföldi befektetőjévé 
lépett elő. A 4iG érdekeltségében lévő ALBtelecommal együtt a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási 
szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon.  
 
Csökken az áfa és az üzemanyagok jövedéki adója Bosznia-Hercegovinában 
A tavalyi év zárásaként 20%-kal drágult a lakossági villamos áram, és majdnem 10%-kal a földgáz Bosznia-
Hercegovinában. Az ipari fogyasztók terhei ennél is magasabb mértékben emelkedtek. Ennek következtében az alapvető 
élelmiszerek ára átlagosan 7%-kal nőtt 2021. november 1. óta. Az ukrajnai konfliktus következtében az eddigi 
áremelkedést is meghaladó sokkal számolt a boszniai jegybank, aminek következtében a törvényhozás lépéskényszerbe 
került, és átszabta az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat. Az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót hat 
hónapra felfüggesztették. 
 
Észak-Macedónia korlátozza a gabonafélék és az étolaj exportját 
Az észak-macedón kormány úgy döntött, hogy korlátozza egyes élelmiszerek exportját, hogy megakadályozza az 
esetleges hiányt. A korlátozás a búza, az árpa, a kukorica, a búzaliszt, a napraforgómag, valamint a napraforgóolaj 
kivitelére vonatkozik. 
 
Észak-Macedónia eltörli az alapvető élelmiszerek áfáját, csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját 
Az észak-macedón kormány eltörli az alapvető élelmiszertermékek áfáját, valamint csökkenti az áfát és az üzemanyagok 
jövedéki adóját egy 400 millió euró (441,9 millió dollár) értékű intézkedéscsomag keretében, amelyet a lakosság 
életszínvonalának védelme és a helyi vállalatok likviditásának biztosítása érdekében fogadtak el a globális energia- és 
élelmiszerválság közepette. 
 
A koszovói vezetés elkötelezett a NATO-csatlakozás mellett 
A pristinai kormány Koszovó NATO-ba való csatlakozásával foglalkozó munkacsoportot hozott létre. A munkacsoportot 
a külügyminiszter vezeti majd, tagjai között pedig a védelmi, a belügyi és az igazságügyi tárca vezetői lesznek. 
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Montenegró új turisztikai stratégiát fogadott el 
Montenegró kormánya elfogadta a "Turisztikai stratégiát és cselekvési tervet 2025-ig", mely összegzi a montenegrói 
turizmus célkitűzéseit a következő években várható fejlesztésekre. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen projekt házon belül, 
tanácsadó cégek és szakértők bevonása nélkül készül el. Olyan modern turisztikai trendeket tartalmaz, amelyek 
összhangban vannak a négy turisztikai SDG-vel (Fenntartható Fejlődési Célok). A projektet jelenleg az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank (ERBD), a Világbank és az UNWTO támogatja. 
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Olaszország bejelentette: megszüntetik a koronavírus-járvány elleni korlátozásokat 
Május 1-től nem lesz szükség a koronavírus elleni védettség igazolására a közösségi helyszínek látogatásához 
Olaszországban, a kültéri helyszínekre vonatkozóan pedig már április 1-jétől feloldják a korlátozásokat – jelentette be az 
olasz kormány. 
 

Olaszország korlátozza az orosz vírusirtó szoftverek használatát 
Az olasz kormány az ukrajnai orosz inváziót követően attól tart, hogy Moszkva kulcsfontosságú weboldalak feltörésére 
használhatja ezeket a programokat. 
 

Olaszország büszkélkedhet majd a leghosszabb „okosúttal” Európában 
A Salerno és Reggio Calabria közti útszakasz a hosszúra nyúlt építkezés, valamint az ideálistól eltérő adminisztrációs 
háttér miatt Olaszország egyik leghíresebb autópályájává vált. A 400 kilométer hosszú A2, avagy az Autostrada del 
Mediterraneo most azonban Európa leghosszabb „okosútjává” válhat. 
 

Olaszország elsőként küldött segélyt Ukrajnának a romániai logisztikai központon keresztül 
Olaszország elsőként küldött segélyt Ukrajnának a romániai humanitárius logisztikai központon keresztül, a két ország 
pedig "a továbbiakban is szorosan együttműködik az Ukrajna elleni orosz agresszió következményeinek elhárításában" - 
jelentette be Bogdan Aurescu, a román diplomácia vezetője hétfőn Bukarestben, miután Luigi Di Maio olasz 
külügyminiszterrel tárgyalt. 
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Várakozáson aluli a román növekedés, a háború pedig súlyosbíthatja a helyzetet 
A bruttó hazai termék tavalyi eredménye alaposan meglepte a politikusokat, elemzőket egyaránt. A remélt 7 helyett 5,6 
százalékos GDP-bővülésről számolt be a bukaresti statisztikai intézet (INS) gyorsjelentése. Ez maga után vonta a 2022-
re és 2023-ra vonatkozó előrejelzések lefelé módosítását is. A helyzetet súlyosbítja az orosz–ukrán háború. 
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Mennyire fájhat Romániának az orosz-ukrán konfliktus? 
Romániának sem Oroszország, sem Ukrajna nem kiemelt fontosságú külkereskedelmi partnere, így a két ország 
konfliktusa nem fekteti két vállra az ország gazdaságát. A román export 18. legnagyobb célországa Oroszország, 2020-
ban az orosz piacra irányuló kivitel értéke mindössze 820 millió euró volt, míg 2019-ben egymilliárd. A romániai 
külkereskedelmi mérleg Oroszország viszonylatában deficites, 2020-ban nagyjából egymilliárd euró volt. 2021-ben 
minden bizonnyal nagyobb volt a deficit, lévén, hogy a fő importáru a földgáz, amelyből többet és drágábban vásároltak 
a romániai fogyasztók. Románia egyre nagyobb mértékben függ az orosz gáztól, a belföldi kitermelés ugyanis 
folyamatosan csökken.  
 
Románia példátlan győzelme: eddig megvédte a lejt a háborúban is 
A román jegybank a válságok során bizonyította, hogy minden eszközzel megvédi a lejt a gyors eséstől. Egyelőre úgy néz 
ki, hogy a koronavírus-válság után egy háborús környezetben is hatásos lépéseket tesznek. A jegybank folyamatos 
intervencióval menedzseli az árfolyamot évek óta, most pedig a lej gyengülésére játszó pozíciók felvételét megdrágítja. 
 
Az energiaárak korlátozásáról és a gáztározók feltöltéséről hoztak rendeletet Romániában 
Április 1-jétől további egy évig korlátozzák az energiaárakat Romániában a lakossági fogyasztók és a kisvállalkozók 
számára. Emellett tartalékolásra kötelezik a gázszolgáltatókat, és 80 százalékos adót vetnek ki a villamosenergia-
termelők többletnyereségére. 
 
Stabil a katonai együttműködés Magyarország és Románia között 
Kétnapos látogatáson fogadta Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Magyar Honvédség parancsnokát Daniel 
Petrescu vezérezredes Bukarestben. A találkozón a NATO, valamint az Európai Unió partneri keretein belül tárgyaltak a 
két ország fejlesztési terveiről, történelmi örökségünk kezeléséről és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kérdésekről. 
 
A román államadósság 48,9 százalék volt tavaly év végén 
Románia államadóssága a román bruttó hazai termék (GDP) 48,9 százalékát tette ki tavaly év végén, ez 0,2 
százalékponttal magasabb a november végén jegyzett 48,7 százaléknál. Abszolút értékben tavaly december végén az 
államadósság 576,562 milliárd lej (1 lej 75,08 forint) volt, ami növekedés az előző hónapban jegyzett 557,886 milliárd 
lejhez mérten. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt GDP-arányosan is az államadósság a koronavírus-járvány miatt a 
gazdaság megsegítése érdekében hozott intézkedések, valamint a védekezési költségek következtében. 
 
Nőtt a román ipari termelés éves összevetésben 
Januárban 1,1 százalékkal nőtt a román ipari termelés a tavalyi év első hónapjához mérten mind a nyers, mind a 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított érték szerint. Tavaly januárhoz képest a feldolgozóipar kibocsátása 1,5 
százalékkal nőtt, a bányaiparé 1,2 százalékkal bővült, ugyanakkor a villamosenergia, hőenergia, gáz termelése és 
szolgáltatása 1,2 százalékkal csökkent. 
 
Nőtt a román járműgyártás 
Az idei első két hónapban 1,9 százalékkal nőtt a román járműgyártás, miután 79 282 járművet szerelt össze az amerikai 
Ford és a francia Renault tulajdonában levő Dacia. Az idei első két havi termelés még mindig 13 százalékkal elmarad a két 
évvel ezelőtti szinttől. Elemzők arra számítanak, hogy az idei márciusi termelésre várhatóan már az orosz-ukrán háború 
okozta válság és az abból fakadó bizonytalanság is rányomja a bélyegét a járműgyártásra. 
 
Nőtt januárban a román építőipari termelés 
Januárban a nyers adatok szerint 12,9 százalékkal nőtt a román építőipari termelés volumene a tavalyi év első hónapjához 
mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 9,4 százalék volt. A nyers adatok szerinti 
növekedés főleg a karbantartási és javítási munkálatok volumenének köszönhető, amely 19,6 százalékkal bővült. 
 
Nőtt a román éves inflációs ráta 
Februárban 8,53 százalékra nőtt a román éves inflációs ráta a januárban jegyzett 8,35 százalék után. Éves szinten 
februárban a nem élelmiszerek 9,33 százalékkal drágultak, az élelmiszerek 8,84 százalékkal kerültek többe, míg a 
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szolgáltatások fogyasztói árindexe 6,08 százalék volt. Legnagyobb mértékben, 45 százalékkal a gáz drágult, az 
üzemanyag 27 százalékkal került többe, míg a távhőért 21 százalékkal kellett többet fizetnie a lakosságnak. 
 
Tönk szélén a román turizmus 
Súlyos munkaerőhiányra panaszkodnak az idegenforgalomban érdekelt munkáltatók Romániában, és más ágazatok 
esetében alkalmazott állami kedvezményeket kérnek, miután, az elmúlt két évben 60 ezer dolgozó hagyta ott a szektort 
a járvány okozta nehézségek miatt. A pandémia kirobbanása óta a vendéglátóipari egységek közel 10%-a húzta le végleg 
a rolót. A nehézségek ellenére a turizmus lassan kezd magához térni a járvány okozta sokkból: tavaly 43%-kal, 20,65 
millióra nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszakák száma, amiből 18,82 milliót a belföldi turisták töltöttek el, 
ez 40%-os növekedés a járvány megjelenésének évéhez képest. 2019-ben egyébként 13,27 millió turista 29,87 millió 
vendégéjszakát töltött el romániai szálláshelyeken. A Black Sea Oil & Gas vállalat elkezdte kitermelni a Fekete-tenger 
egyik kisebb gázmezőjét, így már tesztelik a nyersanyagnak a román gázvezeték-hálózatba való juttatását. 
 
Több gázt termelnek ki a románok a Fekete-tengerből 
Romániának már az idén 1 milliárd köbméterrel több gáz fog a rendelkezésére állni, miután a Fekete-tengerből új gáz 
kerül majd a gázvezeték-rendszerébe. 
 
Románia akkunagyhatalom lenne 
Memorandumot írt alá a román kormány és a Rock Tech Litium, amelynek értelmében a kanadai vállalat 400 millió eurós 
beruházással üzemet épít Romániában, ahol lítium port fognak előállítani. A dokumentum aláírása révén Románia 
felkerül az autóipari akkumulátorok nagy gyártóinak a térképére – jelentette be Virgil Popescu energiaügyi miniszter. 
 
Romániában is megszűntek a járványügyi korlátozások 
Megszűntek Romániában a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kijárási és gyülekezési korlátozások. Március 9-től a 
védőmaszk viselése sem kötelező, a hatóságok azonban önkéntes óvintézkedéseket ajánlanak a fertőzés elkerülése 
érdekében. 
 
29 %-kal többen haltak meg Romániában, mint a járvány előtt 
Romániában 28,8 százalékkal többen haltak meg, és 4,4 százalékkal kevesebben születtek tavaly, mint 2019-ben, a 
járvány előtti utolsó évben. Az elemzés szerint a koronavírus-járvány - a hivatalos statisztika szerint - 2021-ben 43 ezer 
ember életét követelte, ám a halálozások száma ennél többel növekedett. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a járvány 
közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár nagyobb mértékű lehet, mint a Covid-
19 betegségre visszavezethető halálozás. A halálozások száma a március-áprilisi és az október-novemberi időszakban 
volt kiugró mértékű, a "szokásosnak" mintegy duplája. Az október-novemberi időszak - amikor az éves halálozás 
negyedrészét jegyezték - egybeesett a koronavírus-járvány negyedik hullámával.      
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Szlovákia 

 
Szijjártó Péter: újabb fejezet a magyar–szlovák együttműködés sikertörténetében 
Újabb Ipoly-híd épül jövő év végéig Magyarország és Szlovákia között, az egyik oldalon Őrhalomnál, a másikon 
Ipolyvarbónál, ami megkönnyíti a határ menti közösségek életét és a gazdaság fejlesztése szempontjából is fontos – 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 
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Magyar-szlovák együttműködés a biztonság jegyében 
A védelmi kapcsolataink és a biztonsági helyzet időszerű kérdései játszották a főszerepet a magyar-szlovák katonai 
vegyesbizottság március 10-i ülésén, melyen a magyar delegációt Szabó István honvédelmi államtitkár, míg a szlovák 
küldöttséget Marian Majer védelmi minisztériumi államtitkár vezette. 
 
Nagyon komoly haditechnika érkezik Szlovákiába 
A Patriot légvédelmi rendszert Németország és Hollandia bocsátotta ideiglenesen Szlovákia rendelkezésére az ukrajnai 
konfliktussal összefüggésben a NATO keleti szárnyának megerősítése céljából. Az atlanti katonai blokk megerősítése 
érdekében a tervek szerint 2100 NATO katona érkezik Szlovákiába.      
 
Rossz idők járnak a szlovák építőiparra 
Januárban az öt vizsgált gazdasági ágazat közül egyedül az építőiparban volt tapasztalható háromhavi növekedés után 
több mint 10 százalékos évközi bevételcsökkenés. Az építőipar számára a 2021-es esztendő nem volt éppen sikeres. Idén 
januárban ugyan jelentősen megnőtt a külföldi építőipari munkák aránya, ám a Szlovákiában megvalósult építési 
munkálatok terén ismét csaknem 7 százalékos évközi csökkenést tapasztaltak, főként az új építkezések és a közműépítés, 
például az útépítés terén romlott a helyzet. 
 
Egy hetet kapott a szlovák bányavállalat a Sajó ügyében 
A Sajó szlovákiai szakaszán történt szennyeződést vizsgáló szlovák környezetvédelmi felügyelet (SIZP) elrendelte, hogy 
a szlovák állami Ércbánya-vállalatnak egy héten belül megoldást kell találnia a folyóba szivárgó szennyeződés 
kiszűrésére. A Sajó szlovákiai szakaszán először február közepén észlelték a folyó vizének vöröses elszíneződését, az 
ügyben indult vizsgálódás során kiderült, hogy a szennyeződést az egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói 
vasércbányából a folyóba kerülő szennyezett víz okozza. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia visszaküldi diplomatáit Kijevbe 
Janez Jansa szlovén miniszterelnök néhány nappal meglepetésszerű kijevi útja után március 20-án bejelentette, hogy 
országának diplomatái visszatérnek az ukrán fővárosba. Szlovénia kijevi külképviselete ügyvivői szinten fog működni, és 
a rendkívüli helyzet idejére vezetője teljes jogkörrel rendelkezik majd. Jansa március 15-én utazott Kijevbe Mateusz 
Morawiecki lengyel és Petr Fiala cseh miniszterelnök kollégáival, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-
helyettessel együtt. Találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel, és bizonyságot 
tettek Ukrajna iránti szolidaritásukról az orosz támadás nyomán. 
 
Szlovénia is befagyasztotta az üzemanyagárakat 
A szlovén kormány egy hónapra rögzítette az üzemanyagok árát, a rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a 
dízelre vonatkozik. Az eurosuper 95 árát 1,503 euróban, az eurodízelét 1,541 euróban határozta meg a tárca. A következő 
egy hónapban a kormány figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását, és szükség esetén újra reagál. 
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Európai Unió 

 
Az EU 2027-ig megszabadulna az orosz energiahordozóktól 
Az Európai Unió 2027-ig felszámolná az orosz energiahordozóktól való függését - döntöttek az Európai Unió vezetői a 
pénteken véget ért, nem hivatalos csúcstalálkozójukon. A döntést a magyar miniszterelnök is jóváhagyta, aki viszont 
sikerként értékelte azt, hogy az EU nem vet ki azonnali szankciókat az orosz gázimportra. 
 
Az energiaköltségek megugása miatt harmadik hónapja deficites az euróövezet kereskedelmi mérlege 
Az eurózóna kereskedelmi mérlege harmadik egymást követő hónapban volt deficites januárban, ahogy a megugrott 
energiaárak az import értékének meredek növekedéséhez vezettek, még azelőtt, hogy az ukrajnai orosz invázió további 
áremelkedést idézett volna elő. Most megoldásokat keresnek a kormányok, hogy enyhítsék a lakosságra nehezedő 
nyomást, valamint alternatívákat találjanak az orosz gáz helyett. 
 
Még az első becslésnél is kicsit magasabb lett az eurózóna inflációja 
Az euróövezet éves inflációs rátája idén februárban új rekordra, 5,9 százalékra emelkedett a januári 5,1 százalékról - 
közölte csütörtökön az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat végleges adatként. A március elején ismertetett 
előzetes adat alacsonyabb, 5,8 százalékos éves inflációról szólt. 
 
Az EU minden közös kutatást és együttműködési programot leállít az oroszokkal és beloruszokkal 
Az EU leállít minden Oroszországgal és Fehéroroszországgal folytatott együttműködési és kutatási programot. Az 
Európai Bizottság pénteken közölte, hogy Oroszország ukrajnai inváziója miatt felfüggesztette az Oroszországgal és 
Fehéroroszországgal folytatott együttműködési és kutatási programokat. 
 
Moodys: Stabil és hitelképes az EU 
Megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, stabil kilátású Aaa adósminőségi besorolását a Moody's Investors 
Service. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a 27 EU-tagország nagyon erőteljes szuverén hitelképességi 
profiljával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést. 
 
Egyre kevesebb autót adnak el Európában 
Az ellátási láncok állandósult zavarai miatt tovább csökken a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az Európai 
Unióban; februárban 6,7 százalékos volt a visszaesés éves szinten. Az európai autógyártók szakmai képviseleti 
szervezete, az ACEA adatai szerint a múlt hónapban 719 465 új járművet elhelyeztek forgalomba az EU-ban – ez a 
legalacsonyabb februári adat a statisztikák kezdete óta. Januárban hat százalék volt a csökkenés éves szinten. 
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FÁK-térség 

 
Újabb uniós szankciók jöhetnek Oroszország ellen 
Az Európai Unió kész további szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben az ukrajnai inváziója miatt – jelentette ki 
Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, a tagországok külügy- és védelmi minisztereinek 
közösen tartott tanácsülését követően március 21-én. Josep Borrell a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a korlátozó 
intézkedések továbbra is fontos részét képezik annak az uniós megközelítésnek, hogy a lehető legnagyobb nyomást 
gyakorolja Oroszországra az ukrajnai háború megállítása érdekében. 
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Újabb szankciókról tárgyal ez EU, akár olajembargó is jöhet 
Az Európai Unió kormányai fontolóra veszik, hogy olajembargót, illetve a szankciók ötödik körét vezessék be 
Oroszországgal szemben, amelyet a hét folyamán vitatnak meg a csúcstalálkozón. A Kremlt mindeddig nem késztette 
„irányváltoztatásra” a négy körben bevezetett uniós szankciók hatása, amelyek többek között 685 orosz és fehérorosz 
állampolgárt, valamint az orosz pénzügyeket és kereskedelmet érintik, így a Nyugat fontolóra veszi a Moszkvával 
szembeni válaszlépéseinek további szigorítását. 
 
Az OTP is lépett - nem finanszírozza tovább oroszországi bankját 
Számos nyugati bank után március 18-án az OTP is hasonló intézkedéseket vezetett be. Nem finanszírozza tovább az 
oroszországi bankját, fokozatosan leépíti ottani vállalati hitelportfólióját, és vizsgálja a potenciális kivonulás lehetőségét. 
 
Tízezrével hagyják el Oroszországot a magasan képzett fiatalok 
A háború kitörése óta komoly elvándorlási hullám indult Oroszországból – írja a The New York Times március 20-i cikke. 
A lap szerint a távozók között sokan vannak olyan fiatal munkavállalók, akik eddig főleg az IT- és a kreatív szektorokban 
dolgoztak, és munkájukat tudják távolról, egy számítógép segítségével is végezni. Több tízezer is lehet azon, 
túlnyomórészt képzett fiatalok száma, akik elhagyták hazájukat, és jelenleg elsősorban az Oroszországgal még csak nem 
is szomszédos Örményországban telepedtek le. 
 
Többé nem ad adósságbesorolást az orosz cégeknek az S&P 
Az S&P Global Ratings hitelminősítő intézet március 21-én bejelentette, hogy április 15-ig felszámolja minden üzleti 
kapcsolatát oroszországi ügyfeleivel, és nem nyújt számukra többé adósbesorolást. A hitelminősítő társaság lépése 
hetekkel követi anyavállalata, az S&P Global bejelentését, miszerint felfüggeszti oroszországi üzleti kapcsolatait, és 
csatlakozik az Oroszországgal szembeni, szigorodó gazdasági szankciók keretében az országból kivonuló vállalatok 
sorához. A hitelminősítő cég ráerősít anyavállalata Oroszországgal szembeni bojkottjára, miután az Európai Unió 
bejelentette, hogy megtiltja az Oroszországban székhellyel rendelkező jogi személyek, szervezetek vagy testületek 
hitelminősítését. A Moody's és a Fitch hitelminősítők szintén felfüggesztették kereskedelmi tevékenységüket 
Oroszországban már a hónap elején. 
 
Betiltották a Facebookot és az Instagramot Oroszországban 
Egy orosz bírósági döntés értelmében a Metának azonnal fel kell függesztenie a Facebook és az Instagram oroszországi 
jelenlétét. Március 21-én hivatalosan is betiltotta Oroszország a Facebookot és az Instagramot – számolt be róla az orosz 
állami hírügynökség, a TASZSZ. Az orosz bíróság azzal indokolta a döntését, hogy a két szolgáltatást üzemeltető Meta 
„szélsőséges szervezet”. 
 
Oroszország korlátozza az Euronews-t 
Az orosz médiafelügyelet, a Roszkomnadzor korlátozta az Euronews tévécsatorna anyagaihoz való hozzáférést 
Oroszországban „az ukrajnai különleges katonai műveletről szóló hamisítások miatt” – közölte az ügynökség 
sajtószolgálata március 21-én a TASZSZ hírügynökséggel. A döntés egyaránt vonatkozik az euronews.com weboldal és 
annak orosz változata, a ru.euronews.com elérhetőségére is. 
 
A hatóságok rászálltak a kriptóra - az oroszellenes szankciók kiskapuját látják benne 
A globális pénzügyi szabályozók szigorúbb megfigyelés alá vonták a kriptoeszközök forgalmát, miután egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a virtuális pénzeszközök az Oroszország ellen hozott szankciók megkerülésére is alkalmasak. 
 
A Kazah Nemzeti Bank ismertette a folyamatban lévő devizaintervenciók mechanizmusát 
Galymzhan Pirmatov, a Kazah Nemzeti Bank elnöke bejelentette a pénzügyi szabályozó új devizabeavatkozási 
mechanizmusát. „Tekintettel a szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra, a rubel befolyása mindenképpen jelen 
van a tenge árfolyamában. Kazahsztán az Eurázsiai Gazdasági Unió tagja. Az Orosz Föderáció a legfontosabb 
kereskedelmi partnerünk, amely 2021-ben a kazahsztáni import 42%-át adja” –  hangsúlyozta Galymzhan Pirmatov. 
Elismerte, hogy a folyamatban lévő geopolitikai események hátterében az orosz rubel soha nem látott volatilitása van, 
ami nyomást gyakorol a tengére, és kockázatot jelent Kazahsztán pénzügyi stabilitására nézve. 
 

https://liner.hu/ujabb-szankciok-olajembargo-eu-orosz/
https://profitline.hu/az-otp-is-lepett-nem-finanszirozza-tovabb-oroszorszagi-bankjat-434185
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hirek/tizezrevel-hagyjak-el-oroszorszagot-a-magasan-kepzett-fiatalok/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220322/tobbe-nem-ad-adossagbesorolast-az-orosz-cegeknek-az-sp-534591?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://hvg.hu/tudomany/20220321_oroszorszag_facebook_instagram
https://demokrata.hu/vilag/oroszorszag-korlatozza-az-euronews-t-507853/
https://www.portfolio.hu/bank/20220321/a-hatosagok-raszalltak-a-kriptora-az-oroszellenes-szankciok-kiskapujat-latjak-benne-534453?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3571661.html


A Kirgiz Nemzeti Bank ideiglenes eljárást vezetett be a kazah tengével folytatott műveletekre 
A Kirgiz Köztársaság gazdasági biztonságának biztosítása és a hazai devizapiaci helyzet stabilizálása érdekében a Kirgiz 
Köztársaság Nemzeti Bankja 2022. március 18-án határozatot fogadott el „A műveletek végrehajtásának ideiglenes 
eljárásáról a kazah tengével a Kirgiz Köztársaság kereskedelmi bankjai, pénzváltói, mikrofinanszírozási és mikrohitel-
társaságai. A határozat értelmében 2022. március 19-től a Nemzeti Bank által engedéllyel rendelkező kereskedelmi 
bankok, pénzváltók, mikrofinanszírozási szervezetek devizával készpénzben történő átváltási műveletek végzésére 
jogosultak a kazah tenge vételi árfolyamát a kirgiz sommal szemben megállapítani, figyelembe véve a kazah tenge kirgiz 
sommal szembeni hivatalos árfolyamának legfeljebb 70 százalékában érvényes kockázati súlyozási együtthatót, amelyet 
a Kirgiz Köztársaság Nemzeti Bankja állapított meg. 
 
Gabonaellátási helyzet Azerbajdzsánban 
Ali Asadov azeri miniszterelnök a Miniszterkabinet 2021-es jelentésének parlamenti megvitatása során Azerbajdzsán 
élelmiszerbiztonságára kitérve elmondta, hogy az ország fő gabonaellátója Oroszország. Az importált búza 1 tonnájának 
alapára 225-240 dollárról 340 dollárra emelkedett 2021-ben, az orosz kormány exportvámjait pedig 28 dollárról 34 
dollárra emelték. Annak érdekében, hogy ezt a hiányt pótolni tudják, Azerbajdzsán 75 millió manatig (kb. 44 millió dollár) 
terjedő támogatást biztosított a búzaimportőröknek. A kormányfő kiemelte, hogy az ukrajnai háború és az 
Oroszországban alkalmazott exporttilalmak miatt további drágulás várható, Azerbajdzsánnak ugyanakkor van elegendő 
gabonatartaléka. 
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Magyarország nagykövetsége, Baku 
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Kína 

 
Kína támogatást nyújt Ukrajnának 
Kína külügyminisztériuma közölte, hogy a kínai Vöröskereszt újabb humanitárius segélyt küld Ukrajnának - számolt be a 
brit Sky News. A kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy a kínai Vöröskereszt további 10 millió jüan (kb. 530 millió 
forint) humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Erre azt követően került sor, hogy Joe Biden amerikai elnök 
"következményekre" figyelmeztetett, amennyiben Kína bármilyen segítséget nyújt Oroszország ukrajnai háborús 
erőfeszítéseihez. 
 
Kína nem áll le: katonai támaszpontokat épít mesterséges szigeteken 
John C Aquilino amerikai katonai vezető szerint Kína legalább három, a Dél-kínai-tengeren felépített mesterséges 
szigetet militarizált – írja a Guardian. Az indiai- és csendes-óceáni térségért felelős amerikai katonai parancsnok szerint 
az ellenséges akciók erőteljesen ellentétben állnak Hszi Csin-ping kínai elnök korábbi kijelentéseivel, miszerint a vitatott 
tengeri területeken található mesterséges szigeteken nem fognak katonai bázisokat építeni. Az erőfeszítések Kína 
katonai erőfitogtatásának részét képezik – mondta Aquilino. Az elmúlt húsz évben a második világháború óta a 
legnagyobb katonai fejlesztésnek lehettünk tanúi a Kínai Népköztársaság által – nyilatkozta az amerikai parancsnok az 
AP-nek, hozzátéve, hogy Peking minden képességét fejlesztette, a fegyverkezés fokozása pedig destabilizálja a régiót. 
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Lezuhant egy Boeing utasszállító Kínában 
A China Eastern Airlines egyik repülőgépe 133 emberrel a fedélzetén lezuhant a dél-kínai hegyekben hétfőn, a gép 
Kunming városából Guangzhou-ba tartott - jelentette az állami média. A balesetben érintett repülőgép egy Boeing 737-
es típusú gép volt, a sérültek száma nem volt azonnal ismert, a mentés már folyamatban van - közölte a kínai állami média. 
A kereskedelmi repülőgépek valós idejű repüléskövetési adatait közlő Flightradar24 szerint a repülőgép egy 6 éves Boeing 
737-800 volt, a lezuhanás okáról nem volt szó. 
 
Mégis mi folyik Kínában? Egész városokat zárnak le 
Kínában újabb városokat zárnak le a koronavírus-járvány legújabb hullámának megfékezése érdekében, emberek 
millióinak mozgását korlátozva. A kínai szárazföldön a járványhelyzet jelenleg az Oroszországgal határos Csilin 
tartományban a legsúlyosabb. A szombaton azonosított fertőzöttek több mint hetven százalékát jelentették onnan. A 
koronavírus omikron variánsa okozta járványhullám miatt az elmúlt hetekben több ezer esetet azonosítottak Csilinben, 
ahol eddig nyolc ideiglenes kórházat és két karanténközpontot hoztak létre a fertőzöttek kezelésére és elkülönítésére. 
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Törökország 

 
Egekben a török infláció 
Törökországban az éves infláció februárban a kilencedik egymást követő hónap emelkedése után 54,44 százalékra 
gyorsult, ami 2002 márciusa óta a legmagasabb érték, és meghaladja a piaci előrejelzésben szereplő 52,95 százalékot. 
Egy évvel korábban jóval alacsonyabb, 15,61 százalékos volt a ráta, a hatalmas emelkedés fő oka a líra elhúzódó 
gyengélkedése. A legnagyobb mértékben a közlekedés ára nőtt, itt 75,75 százalék volt a drágulás. Havi szinten a 
fogyasztói árak 4,81 százalékkal emelkedtek. 
 
Újabb csapást mérhet a háború Európára: bajba kerülhet a török zöldségszállítás 
A Török Kertészek Szövetségének közleménye szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta 80%-kal csökkentek az 
Oroszországba irányuló szállítások. Ukrajnán keresztül nem lehet szállítani, kerülőként Lengyelország és Grúzia (Georgia) 
jöhet számításba, de mindkét útvonal hosszadalmas. A török frisspiaci zöldség és gyümölcs export egyharmadát 
Oroszországban értékesítették 2021-ben, ezért most a legfontosabb, évi 1,13 milliárd dolláros külpiac vált elérhetetlenné, 
vagy nehezen megközelíthetővé. Legalábbis közúton, mert az egyik legnagyobb orosz kiskereskedelmi lánc, a Magnit 
arra biztatja a beszállítókat, hogy az exportot ezután tengeri útvonalon bonyolítsák. A feltorlódott, bizonytalan sorsú 
zöldségszállítmányok miatt Törökország egyes régióiban 30-40%-kal csökkent a termékek ára, mivel a friss zöldségek 
nem tárolhatók el sokáig. 
 
Törökország és Izrael együttműködik az energiabiztonság területén 
Törökország kész együttműködni Izraellel az energiabiztonság területén - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök 
azon a sajtótájékoztatón, amelyet Jichák Hercog izraeli államfő törökországi látogatását követően tartottak Ankarában. 
Hercog látogatása, amely 2008 óta az első hivatalos izraeli elnöki vizit Törökországban, fordulópontot jelent a két ország 
kapcsolatában. Közös célunk, hogy újraindítsuk a kétoldalú politikai párbeszédet" a közös érdekek mentén - mutatott rá 
Erdogan. Jó lehetőségnek mondta a találkozót arra, hogy újraélesszék a korábbi együttműködést az energiatermelés 
területén. Utalt a Földközi-tenger és a Fekete-tenger talapzatán végzett török fúrásokra és szeizmikus feltárást végző 
hajók tevékenységére is. A Földközi-tenger földgázkészletei enyhíthetnék Európa orosz földgázfüggőségét, különösen 
azt követően, hogy az Ukrajna elleni orosz háború nyomán számos európai vezető vetette fel az EU 
kiszolgáltatottságának csökkentését. 
 
Törökország is megérzi az orosz-ukrán háborút  
4,5 millió orosz, illetve 2 millió ukrán turista hiányozhat idén Törökországból az orosz-ukrán háború miatt. Az 
idegenforgalmi szakemberek szerint Antalya üdülőhely és környéke sokáig különösen népszerű volt az orosz, ukrán és 
belarusz turisták között. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Putyin tanácsadója követeli Alaszka visszavételét az USA-tól 
Oleg Matvejcsev orosz képviselő, Vlagyimir Putyin korábbi kabinetfelelőse, a Kreml tanácsadója a hétvégén követelte, 
hogy az Egyesült Államok adja vissza Alaszkát, valamint egy kaliforniai területet, amelyet még az orosz cár adott el. 
 
2008 óta nem szakadtak ekkorát az USA-ban jegyzett kínai részvények 
Az Egyesült Államokban jegyzett kínai részvények 2008 óta a legrosszabb kereskedési napjukat zárták csütörtökön, mivel 
a befektetőket aggasztotta, hogy potenciálisan törölhetik a részvényeket az amerikai parkettről egy olyan törvény 
értelmében, amely előírja, hogy a cégeknek át kell adniuk az amerikai szabályozó hatóságoknak a könyvvizsgálatra 
vonatkozó információikat. A hatás pénteken a kínai piacokon is érezhető volt, ahol számos részvény meredeken esett. 
 
Hatalmas segélycsomagot kap Ukrajna az Egyesült Államoktól 
Elfogadta a washingtoni képviselőház helyi idő szerint szerda este, hogy az Egyesült Államok 13,6 milliárd dolláros 
humanitárius és gazdasági segélyt nyújtson az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának. 
 
Amerika megfenyegette a kínai cégeket, amelyek kijátszanák a szankciókat 
Az amerikai kereskedelmi miniszter komolyan megfenyegette a kínai cégeket, nehogy megpróbálják kijátszani az 
amerikai szankciókat. Gyakorlatilag a teljes kínai csipgyártás megbénítását is kilátásba helyezte. 
 
Az USA célba vette az orosz gazdaság fő ütőerét 
Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot, ezzel újabb nyomást gyakorolva Moszkvára az 
ukrajnai invázió megtorlásaként – jelentette be kedden, a Fehér Házban elmondott beszédében Joe Biden amerikai elnök. 
 
Most már a Pepsi és a Starbucks is felfüggeszti működését Oroszországban 
A Pepsi, a Coca-Cola, a McDonald ’s és a Starbucks is kedden bejelentette, hogy felfüggeszti üzleti tevékenységét 
Oroszországban, miután Ukrajna megszállta az országot – írja a CNBC. A Pepsi már több mint hat évtizede működik 
Oroszországban, a portál emlékezetet, hogy az együttműködés olyan régre nyúlik vissza, hogy a cég akkoriban az 
italkoncentrátumát Sztolicsnaja vodkára és hadihajóra kellett cserélnie. Korábban a VG is megírta, hogy a PepsiCo 
megvizsgálta az orosz üzletágával kapcsolatos lehetőségeket, de akkor még a cég vonakodott bezárni az oroszországi 
egységét, mivel az olyan napi szükségleti cikkeket is előállít, mint a tej és a bébitápszer. 
 
Megtette a McDonald's, amit vártak tőle: bezárja oroszországi üzleteit 
A McDonald's gyorsétterem vállalat bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja oroszországi éttermeit, miután erős nyomás 
nehezedett rá, hogy állást foglaljon a Kreml által elrendelt ukrajnai invázióval kapcsolatban - adta hírül a The Guardian. 
 
Az American Express is elhagyja Oroszországot 
A vállalat felfüggeszti tevékenységét Oroszországban és Fehéroroszországban, valamint blokkolja az American Express 
kártyákat a Sky News tudósítása szerint. A kártyák nem használhatók többé a vásárlásnál és az ATM-eknél sem. 
 
Ezért várják az amerikai cégek a home office végét 
A pandémia miatt elterjedt otthoni munkavégzés tízből kilenc amerikai cégnél negatív hatással volt a csalásmegelőzési 
intézkedések hatékonyságára, a megfelelőségi kockázatok kezelésére, vagy a kiberbiztonságra – így összegezhetők a 
2022-es KPMG Fraud Outlook megállapításai. Noha a kutatás az amerikai kontinenst célozta, a következtetések globális 
szinten is érvényesek: annak, aki nem tesz megfelelő lépéseket a fenyegetettség ellen, nemcsak a közvetlenül 
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elszenvedett károkkal kell szembenéznie, hanem akár szabályozói bírságokkal, jogi következményekkel és nem 
utolsósorban reputációvesztéssel is számolnia kell – juttatták el közleményükben. 
 
Oroszország Amerikát és a németeket is megbünteti 
Válaszul az ellene bevezetett szankciókra, Oroszország befagyasztja az Egyesült Államokba irányuló rakétahajtómű-
exportját - jelentette be Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz állami űrvállalat vezérigazgatója csütörtökön a Rosszija 24 
tévécsatornán. Rogozin közölte, hogy leáll a már a tengerentúlra leszállított hajtóművek szervizelése is. Ezenkívül 
Oroszország leállítja Németországgal az eddigi együttműködést a Nemzetközi Űrállomás orosz szegmensében, és 
önállóan folytatja a tevékenységet. 
 
Elérnek az USA partjáig is az oroszok ellen hozott szankciók 
Már a háború előtt emelkedésnek indultak a fogyasztói árak az Amerikai Egyesült Államokban. A hirtelen 
olajáremelkedéseket nem közvetlenül a korlátozások okozzák, de a bizonytalanság miatt olyan eseménysor következhet, 
ami megrendítheti a nemzetközivé vált konfliktusba több-kevesebb sikerrel beleálló Joe Biden kormányt is. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu 
www.vg.hu 
 

Kanada 

 
Folytatódhat a kisebbségi kormányzás Kanadában 
Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kedden bejelentette, hogy megállapodást kötött az ellenzéki Új Demokrata 
Párttal (NDP) kisebbségi kormánya támogatásáról, így a kabinet 2025-ig hivatalban maradhat. 
 
Megalakult a kanadai parlament Kanada-Magyarország baráti csoportja 
Három magyar származású kanadai parlamenti képviselő elköteleződésének, valamint Magyarország ottawai 
nagykövetsége közel másfél éves diplomáciai munkájának köszönhetően kedden Ottawában megalakult a kanadai 
parlament Kanada-Magyarország baráti csoportja - jelentette be a közmédiának adott telefonos interjúban Vass-Salazar 
Mária, Magyarország ottawai nagykövete. 
 
Kanada az Északi-sark védelme miatt aggódik az ukrán háború kapcsán 
Egy szakértő egyenesen az Északi-sark kettészakadásától tart. Az ukrajnai háború miatt megszakadt az együttműködés 
Oroszországgal az Északi-sarkvidéken, s ezért a kanadai kormány "a NATO északi határának" megerősítését 
szorgalmazza - derül ki Mélanie Joly kanadai külügyminiszter szerdai nyilatkozatából. 
 
Kitiltották Oroszországból Kanada miniszterelnökét, ő válaszul még keményebb szankciókat ígér 
Feketelistára tette Oroszország Kanada politikai elitjét, beleértve Justin Trudeau miniszterelnököt, Mélanie Joly 
külügyminisztert és Anita Anand védelmi minisztert a szankciók és a segítségnyújtás miatt, amelyet az észak-amerikai 
ország Ukrajnának nyújt az orosz egységek elleni harcban – derül ki az orosz külügyminisztériumi keddi tweetjéből. 
 
Kanada is befogad ukrajnai menekülteket 
Továbbá megduplázza az ukrajnai humanitárius segítségnyújtásra szánt eszközeit. Kanada ukrajnai menekülteket fogad 
be, és ennek érdekében egyszerűsíti a befogadási és a munkavállalással összefüggő eljárásokat – közölte Justin Trudeau 
kanadai kormányfő csütörtökön Varsóban, miután Andrzej Duda lengyel elnökkel tárgyalt. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Drogbandáknak segíthetett a banánköztársaság volt elnöke, az Egyesült Államokban állítják bíróság elé 
Kiadják a hondurasi hatóságok Juan Orlando Hernández volt elnököt az Egyesült Államoknak, ahol kábítószer-
kereskedelem vádjával indítanak ellene eljárást – jelentette be a Twitteren helyi idő szerint szerdán este a hondurasi 
legfelsőbb bíróság. A 2014 és 2022 között az elnöki tisztséget betöltő Hernándeznek a vádak szerint része volt abban, 
hogy hivatali ideje alatt több tonna kokain érkezett Hondurasba légi és tengeri úton Kolumbiából és Venezuelából. 
 
A háború és az orosz olajtól való függés újra közelebb hozhatja egymáshoz Venezuelát és az Európai Uniót 
Venezuela hajlandó az Európai Unióval is "békés párbeszédre" - jelentette be szombaton Félix Plasencia venezuelai 
külügyminiszter Washington és Caracas óvatos közeledését követően a törökországi Antalyában. A venezuelai 
külügyminiszter szombaton Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével tárgyalt egy diplomáciai fórumon. 
Plasencia ugyanakkor ismételten követelte a hazája ellen elrendelt uniós szankciók feloldását. Oroszország ukrajnai 
inváziója óta valamelyest felmelegedtek Washington és Caracas kapcsolatai. A múlt hévégén Nicolás Maduro venezuelai 
elnök egy amerikai delegációt fogadott Caracasban annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elvileg nem ismeri el őt 
legitim államfőnek. A Fehér Ház közlése szerint a tárgyalások főként energetikai kérdésekre összpontosítottak. 
 

Oroszország végleg le akarja állítani a rakétaindításait a Francia Guyana-i űrkikötőből 
Miután több felbocsátást már töröltek, Oroszország végleg le akarja állítani az Európai Unió Francia Guyana-i 
űrkikötőjében található indítóállomása használatát – közölte szombaton Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz orosz űrhivatal 
vezetője. Az Európai Unió és az Egyesült Államok súlyos szankciókat- köztük az űrkutatási együttműködést érintőket - 
vetett ki Moszkvára, miután Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát. 
 
Az Egyesült Államok egyelőre nem tárgyal venezuelai olajimportról 
Nincsenek jelenleg aktív tárgyalások arról, hogy az Egyesült Államok Venezuelából importáljon kőolajat – írja a Reuters 
a Fehér Házra hivatkozva. Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára elmondta, hogy a Venezuelából történő olajimport 
lehetőségéről jelenleg nem folytatnak aktív megbeszéléseket. De hozzátette, hogy a Biden-kormányzat számos 
olajkitermelővel tárgyal az olajpiaci kínálat fenntartása érdekében. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Angola befektetési és növekedési eszközként használja a Lobito folyosót 
Angola forradalmasítani akarja Afrika déli részét. Magánberuházással szeretnék a régió kapujává alakítani Lobito 
kikötőjét és a dél-afrikai kereskedelem és fejlődés epicentrumává tenni Benguela tartományt. Ez a leggyorsabb 
exportútvonal a réz, kobalt és más ércek számára többek között Zambiából, a Kongói Demokratikus Köztársaságból is. 
A tervek szerint 20 éves privatizációs koncesszióval valósítanák meg az új befektetések vonzását és a gazdaság 
fellendítését. 
 
Dél-Afrika új bányászati fellendüléssel néz szembe 
A dél-afrikai bányászat jelentős deviza- és munkahelyforrás. Az ország ásványai kulcsfontosságúak gazdasági 
növekedéséhez és helyreállítási stratégiájához. A becslések szerint 2,5 billió dollár értékű dél-afrikai ásványkészletek 
nagy része kiaknázatlan. Pretoria most arra törekszik, hogy 2030-ig kétszeresére növeljék a beruházásokat az ágazatban. 
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A részben a világjárvány és az ukrajnai konfliktus által táplált nyersanyagpiaci fellendülés növelte a befektetők bizalmát, 
és kis és nagy bányászvállalatokat is az országba terel. 
 
Közel kilenc százalékos jósolt gazdasági növekedés Etiópiában 
Az etióp kormány 8,7 százalékos gazdasági bővülést vár a 2021/2022-es gazdasági évtől. Az említett növekedés 
meghaladná a várt globális (4,9%) és a szubszaharai régió (3,8%) gyarapodási átlagát. Az etióp GDP növekedés a 7 
százalékos ipari, a 6 százalékos szolgáltatói és az 5,6 százalékos agrárnövekedésből adódna össze. 
 
Történelmi csúcstalálkozót tartott Izrael, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek a Sínai-félszigeten 
Izrael miniszterelnöke a hétfői nap folyamán a Sínai-félszigeten találkozott Egyiptom elnökével, illetve az Egyesült Arab 
Emírségek fővárosának, Abu-Dhabi koronahercegével. Meg nem nevezett diplomáciai források szerint a három vezető 
közös biztonsági érdekeikről egyeztetett. 
 
Koronavírus: harmadik napja 10 ezer fölött az új esetek száma Izraelben 
Harmadik napja 10 ezer fölött van az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzéses esetek száma Izraelben - jelentette a 
Jediót Ahronót hírportálja, a ynet szerdán. A járvány gyors terjedéséért az egészségügyi minisztérium szakemberei 
szerint a BA.2 vírusváltozat a felelős, amely már az esetek 60-70 százalékát teszi ki Izraelben. 
 
Szaúd-Arábia dollár helyett jüant fogadna el a kínai olajeladásoknál 
Az Ukrajna elleni támadás, 2014 után újra 100 dollár fölé emelte az olaj hordónkénti árát, és az orosz tartalékok 
befagyasztása pedig sok országot gondolkodóba ejtett. Ennek egyik elemeként, a szaúdiak aktív tárgyalásokat 
folytatnak Pekinggel, a Kínának értékesített olaj egy részét jüanban számolnák el. Ez a lépés csorbítaná az USA-dollár 
dominanciáját a globális kőolajpiacon, és a világ legnagyobb nyersolaj exportőrének újabb elmozdulását jelezné Ázsia 
felé. 
 
Megduplázta nyereségét a Saudi Aramco 
Előző évi 49 milliárd amerikai dolláros nettó eredményéhez mérten több mint kétszeresére, 110 milliárd dollárra növelte 
profitját a Saudi Aramco – jelentette be a világ legnagyobb olajipari cége. Az energiagigász ennek ellenére és a piaci 
várakozásokkal szemben nem emeli a részvények után fizetendő, összesen 75 milliárd dolláros osztalékát. A 
részvényesek azonban ezen felül minden 10 részvényük után egy bónuszrészvényt is kapnak. A Bloomberg hírügynökség 
adatai szerint jelenleg a részvények mintegy 94 százaléka Szaúd-Arábia tulajdonában áll. 
 
Irán megemeli az olajexportját, enyhülhet a nyomás az olajpiacon 
Javad Owji iráni olajminiszter televíziós nyilatkozatokban közölte, hogy Irán megpróbálja 1,2-ről napi 1,4 millió hordóra 
emelni az iráni olaj- és kondenzátumexportot, ahogyan azt az éves állami költségvetésben előirányozták. Owji elmondta, 
hogy minisztériuma azt tervezi, hogy a nyersolaj és a kondenzátumok kitermelését napi 5,7 millió hordóra emelik a 
jelenlegi körülbelül 3,7-4 millió hordóról, de a megvalósítással kapcsolatban nem adott meg időkeretet. 
 
Németország hosszú távú energetikai alkut kötött Katarral, hogy függetlenedni tudjon az orosz gáztól 
Németország és Katar hosszú távú energetikai megállapodást kötött, Németország így igyekszik kevésbé függeni az 
orosz energiaforrásoktól, írta meg a Reuters. Katar emírje, Tamim bin Hamad al-Thani sejk vasárnap fogadta Habecket, 
és a két fél megvitatta a kétoldalú kapcsolatok erősítésének lehetőségeit, különösen az energiaágazatban, erről az emír 
udvara számolt be vasárnapi közleményében. 
 
A németek a tisztább energia és az Emirátusok felé fordulnak 
Német vállalatok megállapodást kötöttek az Egyesült Arab Emírségekben működő cégekkel egy hidrogénellátási lánc 
kiépítéséről. A megállapodások aláírására Robert Habeck német gazdasági miniszter öböl menti államokba tett 
látogatása során került sor, amelynek célja a hosszú távú energiaellátás megvitatása volt. Berlin a tisztább energiába 
fektet be, és az orosz energiától való függőségének csökkentésére törekszik az ukrajnai invázió miatt Moszkvára 
gyakorolt nyugati nyomásgyakorlás részeként. 
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Nem adnak hitelt az éhező Tunéziának a befektetők, hogy felvásárolhassák az országot 
Az orosz-ukrán háború miatt az éhezés küszöbére került Tunézia, amit a nemzetközi befektetők is igyekeznek előnyükre 
kihasználni. Az elmúlt hetekben a tunéziai élelmiszerpiacokon a lisztalapú termékeket adagolni kellett, a pékségek pedig 
elkezdték a kenyér adagolását és árat is emeltek. A pékségek szerint azért, mert hiány van a támogatott lisztből, amit a 
kormány sokáig tagadott. A növekvő nemzetközi élelmiszerárak és az ukrán válság miatt a búza egyre kevésbé 
megfizethető az országban (2019-ben Tunézia búzaimportjának közel fele Ukrajnából származott). 
 
Árstopot vezettek be Egyiptomban a kenyérre a búzahiány miatt 
Hatósági árat vezettek be Egyiptomban a kenyérre, miután az orosz-ukrán háború miatt az ország nem tud hozzáférni az 
Ukrajnából és Oroszországból érkező olcsóbb importbúzához – számolt be a Reuters. Moustafa Madbouly egyiptomi 
miniszterelnök hétfőn 11,50 egyiptomi fontban (224 forintban) határozta meg a kereskedelmi forgalomban kapható 
kenyér kilogrammonkénti árát – közölte a miniszteri hivatal. 
 
Az arab országok vezetői ignorálják Joe Biden amerikai elnököt 
Biden arra akarta megkérni az olajtermelő országokat, hogy emeljék nyersanyag-kitermelésüket azért, hogy ezzel is 
növelni lehessen az Oroszország ellen meghozott gazdasági szankciókat, illetve csökkenteni az olajtermékek árát. Ezzel 
szemben a szaúdi trónörökös, valamint az Emírségek uralkodója elutasították az amerikai elnökkel való tárgyalást. 
Mindkét arab ország vezetői azt vetik a Fehér Ház szemére, hogy az elmúlt időszakban szemet hunyt az iráni 
atomprogram sikerei felett, és több segítséget várnának el az irániak által pénzelt jemeni iszlamistákkal folytatott 
harcokban is. 
 
Az Egyesült Arab Emírségek energetikai együttműködést keres Oroszországgal 
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya kész együttműködni "az Egyesült Államok és Európa szemében törvényen kívüli 
Oroszországgal a globális energiabiztonság javítása érdekében" - jelentette ki Abdalláh bin Zajid Ál Nahján, az Egyesült 
Arab Emírségek külügyminisztere moszkvai látogatása során. Az Egyesült Arab Emírségek korábban tartózkodott az 
ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésének az Oroszország ukrajnai támadását elítélő szavazásán is. A nyugati döntéshozók 
attól tartanak, hogy az Egyesült Arab Emírségek segíthet az orosz oligarcháknak elkerülni a büntető szankciókat. 
 
Békére szólította fel Lavrovot a szaúdi külügyminiszter 
Az orosz-ukrán konfliktus békés megoldását sürgette Feiszal bin Farhán Ál Szaúd szaúdi külügyminiszter orosz hivatali 
parterével, Szergej Lavrovval folytatott telefonos egyeztetésén - jelentette az Arabnews című szaúdi hírportál. A szaúdi 
tárcavezető egyúttal felajánlotta Rijád közvetítői szerepét, amelyet korábban Mohamed bin Szalmán, szaúdi trónörökös 
is kilátásba helyezett. 
 
Az egyiptomi elnök az izraeli kormányfővel és az emírségek vezetőjével tárgyal 
Az egyiptomi elnök, Abdel-Fattáh esz-Szíszi Naftali Bennett izraeli kormányfővel és Mohamed bin Zájid Ál Nahaján 
trónörökössel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével tárgyal Sarm es-Sejkben. Az első alkalommal megrendezett 
háromoldalú találkozón számos nemzetközi és regionális kérdésről egyeztettek, többek között az energiaellátásról, a 
piaci stabilitásról és az élelmezés-biztonságról. 
 
Megszűnhetnek az Irán elleni szankciók - közel az atomalku 
Közelebb van, mint valaha a megállapodás az iráni atomprogramról 2015-ben kötött többhatalmi atomalku 
felélesztéséről - jelentette ki szerdán Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter. "Ha az Egyesült Államok 
gyakorlatiasan jár el, akkor készen állunk az atomalku vegyes bizottságában részt vevő országok külügyminisztereinek 
találkozójára Bécsben a megállapodás véglegesítésére" – mondta Amirabdollahián Damaszkuszban tartott 
sajtókonferenciáján, oldalán szíriai hivatali partnerével, Fejszál Mekdaddal. 
 
Rakétákkal támadtak szaúdi célpontokat a jemeni felkelők 
Az SPA közölte, hogy a támadások as-Sakík városának tengervíz-sótalanító üzemét, a szaúdi Aramco olajcég dzsizáni 
létesítményét, a déli Dahran al-Janub városának elektromos erőművét és Hamisz Musait gázüzemét célozták. A szaúdi 
székhelyű Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) márciusban Rijádba hívta tárgyalni a jemeni konfliktus szereplőit 
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egy békés rendezés érdekében. Szerdán a húszik már közölték, készek tárgyalni a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció 
országaival, azonban feltételként szabták, hogy a megbeszéléseket egy semleges országban kell tartani. 
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Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba 
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Ausztrália 

 
Ausztrália betiltotta az orosz timföldexportot 
Az Ukrajna elleni invázió miatt Ausztrália vasárnap azonnali hatállyal megtiltotta a timföld és a bauxit exportját 
Oroszországba. Ez súlyos csapást jelent Moszkva számára, mivel a felhasznált timföld majdnem húsz százalékát a 
szigetországból szerzi be, a lépés tehát jelentős mértékben korlátozza az egyik legfőbb orosz exportcikk, az alumínium 
termelését. A Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriás közös vállalatot is üzemeltet az orosz Ruszallal, a világ második 
legnagyobb alumíniumgyártójával. Az ausztrál kormány azt is bejelentette, hogy legalább hetvenezer tonna szenet 
ajándékoz Ukrajnának az energiaigények kielégítése érdekében. Ausztráliától más, orosz energiahordozóktól függő 
állam, így Lengyelország is kért szenet, és a szállítmányokat a lehető leghamarabb útnak is indítják. 
 
Ausztrália is beáll a sorba – kriptovaluta szabályozás a láthatáron 
Úgy tűnik Ausztrália is beadta a derekát, és a szigetország kormánya a 2022-es év egyik fő feladatának a kriptoszektor 
szabályozását tűzte ki. Az utóbbi időben valóságos trenddé nőtte ki magát a digitális eszközök ágazatára vonatkozó 
rendeletek életbe léptetése. Így a világ más államaival egyetemben az ausztrálok is idejét látták az intézkedéseknek.  
 
Agyvelőgyulladást okozó betegség terjed állatról emberre Ausztráliában 
Szúnyogok által terjesztett, agyvelőgyulladást okozó betegség jelent meg Ausztráliában, és legalább egy embert 
megfertőzött, ezért az ottani hatóságok egészségügyi figyelmeztetéseket adtak ki a sertésekkel és lovakkal dolgozó 
emberek számára – írja a Bloomberg. 
 
FORRÁS: 
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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. 
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