
 
 

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 

 
Osztrák gazdasági várakozások 2022/2023 fordulóján 
A közelmúltban, a karácsonyi ünnepek előtt nyilvánosságra hozott előrejelzések szerint Ausztria gazdasági teljesítménye 
– a „nagy szomszéddal, Németországgal ellentétben, ahol a kutatói műhelyek 2023-ra szinte kivétel nélkül a GDP 
csökkenését valószínűsítik – a bruttó hazai termék mennyisége a bécsi Wifo gazdaságkutató intézet szerint 0,3, az Osztrák 
Nemzeti Bank szerint pedig 0,6 százalékkal meg fogja haladni a 2022. évit, majd 2024-ben 1,8 százalékra ismét emelkedik.   
 
Bécs még mindig ragaszkodik a maszkhoz 
Miközben a járványvédelmi intézkedéseket világszerte enyhítik, illetve eltörlik, az osztrák főváros továbbra is ragaszkodik 
a szigorúbb szabályokhoz. A bécsi tömegközlekedési eszközökön a következő évben is fennmarad a maszkkötelezettség. 
Ez vonatkozik az állomások és a pályaudvarok zárt helyiségeire, valamint kötelező utasoknak és a személyzetnek. 
 
Felmentették Strachét, az ibizai ügyben elhíresült volt osztrák szabadságpárti alkancellárt 
A bécsi büntetőbíróság felmentette egy korrupciós ügyében Heinz-Christian Strache volt szabadságpárti osztrák 
alkancellárt, aki 2019-ben az ibizai botrány néven elhíresült ügybe bukott vele, magával rántva az akkori osztrák 
kormánykoalíciót és Sebastian Kurz kancellárt. Nem bizonyított, hogy a magánklinika-operátor megvesztegette a korábbi 
alkancellárt. 
 
Az osztrák integrációs miniszter szerint összeomlott az európai menekültügy 
Susanne Raab osztrák integrációs miniszter úgy látja, hogy összeomlott az európai menekültügyi rendszer, az integrációs 
struktúrákat az egyre növekvő számú kérelmező a végsőkig feszíti, ami közös európai rendszert tesz szükségessé. Ausztria 
2022-ben mintegy 100 ezer nem ukrán menekültet regisztrált. A menedékkérők növekvő száma "óriási kihívás az 
integrációs struktúrák számára, amelyek minden bizonnyal elérkeztek teljesítőképességük határához" - mondta a néppárti 
politkusnő az APA osztrák hírügynökségnek. 
 
Így csapta meg a válság a mintaváros lakáspiacát 
Véget érni látszik az évek óta tartó száguldás a bécsi lakáspiacon, az emelkedő kamatok és megélhetési költségek a világ 
legélhetőbb városában is éreztetik hatásukat. Az árak azonban nem esnek, inkább csak nem nőnek olyan gyorsan – állítják 
szakértők. 
 
Vasútra terelik Ausztriában a hulladékszállítást 
A jövő évtől a közútról a vasútra terelik az Ausztrián belüli hulladékszállítás egy részét. A kötelezettség 2023-ban a 300 
kilométeresnél hosszabb távolságú fuvarokra vonatkozik, 2024-ben már a 200, 2025-ben pedig a 100 kilométeresnél 
hosszabbakra is, de minden esetben csak a tíz tonnát meghaladó tételek esetében. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com 
www.mkik.hu 
www.napi.hu   
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
A koronavírus után az energiaválság fenyegeti a brüsszeli éttermeket 
Ismét komoly válságban vannak a belga főváros éttermei, amelyeket a koronavírus-járvány után most az energiaárak miatt 
fenyeget a csőd. A vendéglátósok adó- és áfacsökkentést szeretnének, míg a zöldpolitikusok plédosztással, a belga 
kormány pedig kedvezményes hitellel próbál úrrá lenni a helyzeten. 
 
Elkerülik a nyugdíjat a belga atomerőművek 
Egyezségre jutott a belga kormány és a francia Engie hétfőn arról, hogy 2026-tól meghosszabbítják az országban működő 
hét atomerőműből kettőnek az élettartamát. A felek hónapok óta tárgyaltak a reaktor üzemideje meghosszabbításának 
feltételeiről, miután tavaly márciusban Belgium eldöntötte, hogy kiterjeszti az erőművek élettartamát az ország 
energiabiztonságának 2025 utáni garantálása érdekében. 
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A Ryanair kivonul a belgiumi Zaventem repülőtérről 
Végleg bezárja brüsszeli repülőtéri bázisát a Ryanair légitársaság, mintegy 59 munkavállalót bocsáthatnak el - írta az RTBF 
belga hírportál. A Ryanair azzal indokolta döntését, hogy a brüsszeli repülőtér 2023 áprilisától tizenegy százalékkal emeli 
díjait. A légitársaság legtöbb járatát továbbra is a belgiumi Charleroi repülőtérről üzemelteti. 
 
Ez eredményezte a tavalyi holland népességnövekedést 
A migráció miatt nőtt Hollandia lakossága tavaly 227 ezer fővel, az országban az elmúlt évben többen haltak meg, mint 
ahányan születtek - közölte jelentésében a holland statisztikai hivatal (CBS) január 5-én. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu   
www.vg.hu  
www.profitline.hu  
 

Csehország 

 
Csehországban is kevesebbet vásárol a lakosság 
Tavaly novemberben 8,7%-kal csökkent éves összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom Csehországban. Októberben 
ez a mutató 9,9%-os volt. Az iparcikkeknél a forgalomvisszaesés novemberben 9,6%-ot, az élelmiszereknél 9,2%-ot, az 
üzemanyagoknál pedig 2,1%-ot tett ki. 
 
Mérsékelten nőtt a munkanélküliség Csehországban 
Decemberben 3,7%-ra emelkedett a munkanélküliség Csehországban, míg az előző három hónapban egyaránt 3,5%-os volt 
ez a mutató. 
 
Köznépi jólét, közéleti káosz – új elnököt választ a 30 éve független Csehország 
Máig a V4-ek legjómódúbb állama úgy, hogy a politikai élete maga a sokszor vicces, néha tragikus káosz: Csehország elmúlt 
harminc évét néhány nagy formátumú politikus, Havel, Klaus és Zeman uralta – és hamarosan kiderül, hogy Andrej Babišból 
újra kér-e a nép. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://novekedes.hu/ 
https://mandiner.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Maradt recesszióban a brit gazdaság 
Elmaradt az elemző várakozásoktól a brit gazdaság teljesítménye, alig 0,1%-kal nőtt a bruttó hazai termék. Már a 
harmadik negyedév óta zsugorodik az Egyesült Királyság GPD-je. 
 
Felgyorsulnak a brit–uniós kereskedelmi tárgyalások 
Brüsszel elfogadta az északír folyosóról szóló londoni adatszolgáltatást. Az EU és az Egyesült Királyság arra készül, hogy 
a jövő héten felgyorsítsák a brexit utáni kereskedelmi viszonyok rendezéséről szóló tárgyalásokat. 
 
Túl sokszor áll le az élet: sztrájkellenes törvény várható Nagy-Britanniában 
Brit miniszterek olyan új jogszabályokat készítenek elő, amelyek célja a sztrájkok hatékonyságának korlátozása. Az 
állandó bérharcok ugyanis sokszor megbénítják az alapvető szolgáltatásokat az Egyesült Királyságban. 
 
A válság és a Brexit betett a brit gyáriparnak 
Az átfogó decemberi mérőszámok alapján több mint két és fél éve nem mért aktivitási mélyponton zárta a tavalyi évet a 
brit gyáripar. Egybehangzó elemzői vélemények szerint a brit gazdaság egésze is már recesszióban van. 
 
Jelentős ütemben növekszik a brit fogyasztók hitelkártya tartozása 
Nagy-Britanniában meredeken esett az új jelzáloghitelek kihelyezése, míg a hitelkártya tartozások összege közel 18 éve 
nem látott ütemben bővült tavaly novemberben. A pénzintézetek az októberi 57 875 után novemberben 46 075 
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https://novekedes.hu/
https://mandiner.hu/
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https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/felgyorsulnak-a-brit-unios-kereskedelmi-targyalasok
https://hu.euronews.com/2023/01/10/tul-sokszor-all-le-az-elet-sztrajkellenes-torveny-varhato-nagy-britanniaban
https://kitekinto.hu/2023/01/04/europai-ugyek/a-valsag-es-a-brexit-betett-a-brit-gyariparnak/204318/
https://profitline.hu/jelentos-utemben-novekszik-a-brit-fogyasztok-hitelkartya-tartozasa-444035


jelzáloghitel kérelmet hagytak jóvá, amely 2020 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A friss adatok a brit ingatlanpiac 
lassulását vetítik előre. 
 

Bátor kijelentéseket tett a brit miniszterelnök 
Az inflációs ütem felére csökkentését és a gazdasági növekedés beindítását ígérte 2023-ra elmondott első idei 
programadó beszédében Rishi Sunak brit miniszterelnök. 
 

A közgazdászok szerint az Egyesült Királyságban akkora a baj, mint Oroszországban 
A közgazdászok várakozásai szerint az Egyesült Királyság gazdasági visszaesése 2023-ban majdnem olyan mély lesz, mint 
Oroszországé, mivel a háztartások életszínvonalának erőteljes csökkenése visszaveti az aktivitást. 
 

Riasztó arányban munkaképtelenek a brit fiatalok 
Rekordmértékben maradnak munka nélkül mentális egészségi problémák miatt a fiatal britek, miközben a Brexit 
utóhatásaival birkózó szigetország gazdaságának a legnagyobb szüksége lenne rájuk. 
 

Orbitális hiba: kudarccal kezdték belépőjüket az űrversenybe a britek 
Ismeretlen meghibásodás miatt sikertelen volt az első, brit területről indított műholdak fellövése. Az Egyesült 
Királyságnak várni kell az első sikerre az űrversenyben. 
 

FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
 

Franciaország 
 

Újabb atomreaktorok álltak üzembe Franciaországban, elhárult az áramhiány veszélye 
Elhárult az áramkimaradások veszélye Franciaországban, miután újabb atomreaktorok álltak üzembe a karbantartási 
munkák végeztével, és az időjárás is kedvező - mondta január 4-én Olivier Véran kormányszóvivő. 
 
Közbelép a francia kormány, mentőövet dob a kis-és középvállalkozásoknak 
Ha túlzónak ítélik meg az energiaszolgáltatók áremelését, büntetlenül felmondhatják szerződéseiket a kkv-k. A francia 
kormány kedden nyíltan nyomást gyakorolt az energiaszolgáltatókra a kis- és középvállalkozások (kkv) érdekében, 
amelyek egyre nehezebben tudják kifizetni a többszörösére emelkedett energiaszámlákat. 
 
Franciaországnak nagyon bejött az enyhe tél, ismét nettó energiaexportőrré vált 
Franciaország 2022-2023 fordulójára ismét nettó energiaexportőrré vált az enyhe télnek, a szélerőművek jelentős 
termelésének és annak köszönhetően, hogy az atomerőművek ismét majdnem teljes kapacitással működnek – jelezte 
január 10-én az elektromos hálózat működtetéséért felelős állami szerv, az RTE. 
 
Bánatosak lehetnek a francia autókereskedők 
A francia autóipari lobbiszervezet volt a legfrissebb a tavalyi személyautó-kereskedelmi adatok publikálásával. Igaz, a 
Plateforme de la filiere automobile (PFA) új év első napján közreadott lakonikus tömörségű közleményéből csak annyi 
tudható meg, hogy tavaly Franciaországban 7,8 százalékkal kevesebb új autó kapott rendszámot, ami azt jelenti egyben, 
hogy a pozitív 2021-es évzárás után visszatértek a mínuszok.  
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.vg.hu 
 

Horvátország 

 
15 horvát-magyar határátkelőnél szűnt meg az ellenőrzés 
Az európai uniós tagállamok belügyminiszterei jóváhagyták, hogy Horvátország január 1-től csatlakozzon a belső 
határellenőrzés nélküli schengeni övezethez. A horvát-magyar határon 15, a horvát-szlovén határon 58 átkelőhelyen szűnt 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230104/bator-kijelenteseket-tett-a-brit-miniszterelnok-588564
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https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/banatosak-lehetnek-a-francia-autokereskedok
http://www.napi.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/horvatorszag-hatar-atkeles-schengen.764606.html


meg az ellenőrzés. A belső szárazföldi és a tengeri határokkal ellentétben, a légi határokon az ellenőrzéseket csak 2023. 
március 26-tól szüntetik meg. 
 

Január 13-ig kaptak időt az árak mérséklésére az euróátváltással trükköző horvát vállalkozások 
Büntetőadókra, támogatáscsökkentésre, árbefagyasztásra számíthatnak, akik nem tettek eleget a horvát kormány 
felszólításnak, vagyis akik január 13-ig nem csökkentették áraikat a január 1. előtti szintre. Horvátországban, ahol az év első 
napjától az euró lett a hivatalos fizetőeszköz, számos kereskedő, szolgáltató és egyéb vállalkozó az átváltáskor felfelé 
kerekítette az árait, amelyek így azonnal 10–15%-kal emelkedtek meg.  
 

Horvátországból kap olajat a Mol 
Olajszállítási szerződést kötött a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat a Mol Nyrt.-vel. A 2023. március 31-ig 
hatályos szerződés félmillió tonna nyersolaj szállítását teszi lehetővé a Molnak a Janaf vezetékrendszerének Omisalj-Gola 
szakaszán keresztül, továbbá 149 ezer 385 köbméter nyersolaj tárolását Omisaljban és Sziszeken (Sisak) ugyanebben az 
időszakban. Az új szerződések kivételes hozzájárulást jelentenek az Európai Unió energiastabilitásához és 
függetlenségéhez. 
 

A horvát turizmus már majdnem teljesen visszaállt a 2019-es szintre 
2022 első 8 hónapjában több mint 14 millió turista érkezett Horvátországba, akik közel 87 millió vendégéjszakát töltöttek 
el ott. Ez a 2019-es látogatószám 91%-ának és a vendégéjszakák 96%-ának felel meg. 2021 azonos időszakához képest a 
turisták száma 40%-kal, a vendégéjszakák száma 27%-kal nőtt. Bár a végleges összesítés nem történt meg, 11,3 milliárd 
eurónyi bevételre számítanak a turizmusból 2022-ben, ami 800 millió euróval több, mint 2019-ben. 2022-ben éves szinten 
31%-kal, 602 ezerre bővül az országba látogató magyar turisták száma, akik 3 millió vendégéjszakát töltöttek ott el.  
 
FORRÁS: 
https://444.hu/ 
https://infostart.hu/ 
https://hvg.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Írország 

 
Írország az európai integráció 50. évfordulóját ünnepli 
Jack Lynch miniszterelnök 1973-ban írta alá az Európai Gazdasági Közösséghez való csatlakozást. Az akkori gazdasági 
nehézségek miatt az írek jelentős része szegénynek számított, ma viszont a világ egyik leggazdagabb országa az egy főre 
jutó jövedelem alapján. 
 
FORRÁS: 
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Lengyelország 

 
Világháborús jóvátétel: Lengyelország az amerikai kongresszushoz fordul 
Lengyelország az amerikai kongresszustól is támogatást kér ahhoz a törekvéséhez, hogy Németországtól jóvátételt kapjon 
a második világháborúban általa okozott károkért. 
 
Lengyelország az uniós piac ígéretével csábítja az izraeli csúcstechnológiát 
Az innovatív izraeli cégek folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy bejussanak az Európai Unió piacára. 
 
Lengyelországban mérséklődött az infláció 
A decemberi éves szintű fogyasztói áremelkedés 16,6%-ra mérséklődött a novemberi 17,5%-ról. A PAP lengyel 
hírügynökség által megkérdezett elemzők kevésbé mérséklődő, 17,3%-os decemberi éves inflációval számoltak. 
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Németország 

 
Német gazdasági helyzetkép – a múlt évi tények és az idei vállalati várakozások tükrében 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal vezető tisztségviselői – tartva magukat a sok évtizedes hagyományokhoz – január 
közepén ezúttal is megtartották az előző év gazdasági fejlődésére vonatkozó első, még nem végleges adatok nyilvános 
bemutatóját. Ruth Brand, a statisztikai hivatal ez év elején hivatalba lépett új elnöke szerint a német gazdaság „jól helyt 
állt” a 2022-ben megnehezedett keretfeltételek, nevezetesen a koronavírus-járvány év eleji utóhatásai, az alapanyag-
ellátásban és a szállítói láncoknál kialakult nehézségek, majd az ukrajnai háború és az annak nyomán kitört energiaválság 
és a rekordméretű infláció körülményei között. 
 
Évkezdet a német gazdaságban a remények és aggodalmak jegyében 
Míg a múlt év őszén a gazdasági előrejelzések készítésével foglalkozó kutatói műhelyek többsége – részben a vállalatok 
és a vállalatokat tömörítő szakmai szervezetek jelzéseire alapozva – a gazdasági teljesítmény számottevő visszaesését 
jövendölték a német gazdaságban, addig 2022/2023 fordulójához közeledve, de főleg az új esztendő beköszöntével 
mérsékelt bizakodás jellemzi több, nyilvánosan megszólaló szakértő megnyilatkozását. 
 
A kicsik a németeknél nem tudnak hová menekülni az energiaárak és az infláció elől 
Míg a nagy, multinacionális vállalatoknak nem okozhat nagy gondot külföldre költözni a többoldalú válság közepette, 
addig a kis- és középvállalatok esetében ez nem reális forgatókönyv: helyben kell megoldani a problémákat. Ezeket most 
rövid távon áremelésekkel és az energiahatékonyságba való befektetésekkel próbálják kezelni. 
 
A német cégek több mint fele küzd munkaerőhiánnyal 
A német vállalatok több mint fele küzd azzal, hogy szakképzett munkaerőt találjon az üres álláshelyek betöltésére – 
közölte a Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK). A DIHK 22 ezer vállalat körében végzett felmérése szerint a valaha 
mért legmagasabb volt a munkaerőhiánnyal küzdő cégek aránya: 53 százalékuk jelentett problémákat a munkaerő-
felvétellel kapcsolatban. Könnyen lehet, hogy 2 millió álláshely marad betöltetlenül. 
 
Elektromobilitás Németországban: a kormány tartja magát ambíciózus célkitűzéséhez 
2030-ban Németországnak 65 százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt kell kibocsátania a négy évtizeddel korábbinál. 
A hagyományos üzemmódú autók elektromos meghajtású járművekre történő cseréje az ambiciózus cél elérésének 
megkerülhetetlen eleme. 
 

Trükközni kénytelen Berlin, elszáll a német költségvetési hiány 
Költségvetésen kívüli tételként kezelné a kormány az energiaválságra fordítandó 200 milliárd, valamint a fegyverkezésre 
költendő 100 milliárd eurót. Ez alapjaiban kérdőjelezi meg a híres német fiskális fegyelmet és átláthatóságot. 
 
Egy évtizede először rükvercbe kapcsoltak a német lakásárak 
Németországban véget ért az ingatlanpiaci robbanás, a lassuló gazdaság és a magas energiaárak pedig elintézték, hogy 
több mint egy évtizede először csökkenjenek a lakásárak – írta a Bloomberg. Tekintettel arra, hogy Németországban az 
utóbbi években ingatlanbuborék alakult ki, hosszú távon a recessziós félelmek, a kamatemelések és a magas infláció 
okozta árcsökkenés egy egészségesebb piaci környezetet is létrehozhat. 
 
Eldobhatják a maszkot a Németországon belül utazók 
Visszavonják a koronavírus terjedését lassító maszkviselési kötelezettséget a németországi távolsági közlekedésben – 
jelentették be Berlinben. Így február elejétől már csak az egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőkben, 
ápolási otthonokban) kell majd maszkot viselni Németországban. 
 
Norvégia lett Németország legnagyobb földgázszállítója tavaly 
Norvégia lett Németország legnagyobb földgázszállítója tavaly 33 százalékos részesedéssel, míg Oroszország részaránya 
az ország gázimportjában 22 százalékra esett a 2021-es 52 százalékról. A német szövetségi közüzemi hálózati felügyelet 
(Bundesnetzagentur) adatai szerint tavaly 12 százalékkal, 1 449 terawattórára (TWh) esett a német földgázimport. 
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Nyugat-Balkán  

 
A szerb külügyminisztert fogadta Orbán Viktor 
Magyarország és Szerbia egyszerre érzi közvetlenül és súlyosan a saját bőrén az ukrajnai háború és az illegális bevándorlás 
hatásait, ezért mindkét fél a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárásában érdekelt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, miután szerb kollégáját, Ivica Dacicot fogadta, aki Orbán Viktorral is tárgyalt. A találkozón a 
magyarországi és a szerbiai politikai helyzetről, valamint az energetikai együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a 
felek. 
 

Jelentősen nőtt a szerb–magyar határforgalom 
Röszkén 2022-ben 23%-kal több tehergépjármű lépett be, mint 2019-ben, azaz a korábbi, napi 374 helyett tavaly már 459 
jármű beléptetése történt meg a határon naponta, Tompán 55%-os volt az emelkedés, a 2019-es napi 222 járműnél 122-
vel több lépett be az Unióba. A folyamatban levő határátkelőhely-fejlesztéseknek köszönhetően további javulás várható 
a határátkelőhelyek áteresztőképességében. A magyar fél szorgalmazta, hogy a korábbi, kétoldalú vámegyüttműködési 
megállapodást a határrendészeti szervekkel négyoldalúvá szélesítsék, amivel minden résztvevő egyetértett. 
 

Lassul a szerb infláció 
2022-ben fokozatosan nőtt az infláció, de novemberben és decemberben már stagnálás volt tapasztalható. A 
koronavírus-járvánnyal kezdődő, több éve tartó gazdasági válság ellenére a szerb gazdaság a 2022-ben is 2,3-2,5%-os 
GDP-növekedést tudott produkálni, a költségvetési hiány csupán 3,3%-os, az államadósság pedig a bruttó hazai termék 
55,2%-a. 
 

Egyesítette erőit Albániában a 4iG 
A várakozásoknak, illetve előzetes terveknek megfelelően december végén egyesítette két távközlési leányvállalatát az 
albán piacon a 4iG. Immár nem csupán a tulajdonosi hátteret tekintve, hanem cégjogi szinten is a legnagyobb albán 
távközlési piaci tényezővé vált 4iG, pontosabban a cég minősített többségi tulajdonában lévő Antenna Hungária, miután 
a helyi szegmens két, korábban akvirált szereplője, a ONE Telecommunications és az ALBtelecom január 1-ével 
összeolvadt ONE Albania néven. 
 

Európai Tanács: Tagjelölti státuszt kapott Bosznia-Hercegovina 
Az Európai Tanács a tagjelölti státusz megadását a balkáni országnak annak ismeretében adta meg, hogy az ország a 
jogállamiság megerősítése érdekében megtette az Európai Bizottság ajánlásában meghatározott lépéseket a korrupció 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a migráció kezelése és az alapvető jogok biztosítása terén. 
 

Felhatalmazták a kormányalakításra az első női miniszterelnököt Bosznia-Hercegovinában 
Miniszterelnök-jelöltté választotta és felhatalmazta a kormányalakításra a boszniai parlament Borjana Kristót december 
28-án. Ha sikeresen kormányt alakít - amelyre 35 nap áll rendelkezésére - Kristó az ország első női miniszterelnöke lesz. 
Kristó kinevezése esetén kiemelt fontossággal fogja kezelni az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, és a NATO-
csatlakozás fontosságáról is beszélt. 
 
Megállapodás született Koszovóban, enyhülhet a feszültség Szerbia és a volt jugoszláv tartomány között 
December 29-én reggel az úttorlaszok elbontása is elkezdődött Észak-Koszovóban, miután december 28-án este 
Aleksandar Vucic szerb elnök erre adott utasítást a koszovói szerbek képviselőinek. Cserébe Pristina is engedett, hiszen 
kiengedték a börtönből azt a szerb exrendőrt, akinek letartóztatása miatt az elmúlt hetekben szerbek ezrei tiltakoztak. 
A paktumot az Európai Unió és az Egyesült Államok garantálja, ám Belgrád szerint ez még koránt sem jelent végső 
megoldást a koszovói szerbek ügyében. 
 
Nem mehetnek szerb békefenntartók Koszovóba 
Nem adott engedélyt a NATO parancsnoksága alatt működő békefenntartó erő (KFOR) arra, hogy Belgrád szerb 
rendfenntartó erőket vezényeljen Koszovóba az ottani, feszültséggel teli helyzet kézben tartására. A szerb kormány 
december közepén kérte a KFOR-tól, hogy a feszült helyzet kezelése érdekében engedélyezze néhány száz, de ezernél 
nem több szerb katona, illetve rendőr Észak-Koszovóba küldését. Belgrád már a kérelem átadásakor is kétségének adott 
hangot a kérelem pozitív elbírálását illetően. 
 
Koszovó igyekszik fellépni a nemzetközi politika nagyszínpadára 
Koszovó nagy tervekkel vágott neki a 2023-as évnek, ebben az esztendőben ugyanis szeretne csatlakozni az UNESCO-
hoz, a NATO Partnerség a békéért programjához, az Európa Tanácshoz, és reméli, hogy a december közepén átadott 
uniós csatlakozási kérelme is pozitív elbírálást kap. 
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Folytatódik a koszovói vasúthálózat fejlesztése 
Az összesen 208 millió eurós korszerűsítési program második szakasza a Mitrovicë–Fushë Kosovë vonal átépítését 
foglalja magába. A nyugat-balkáni vasúti törzshálózat és a kibővített a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részét 
alkotó, 34 kilométer hosszú pálya rekonstrukciós szerződése 48 millió eurót (nagyjából 19 milliárd forintot) ér. A 
korszerűsítés során a TEN-T szabványai szerint újul meg a vasúti al- és felépítmény, melynek köszönhetően 100 km / órára 
nő a pályasebesség. Átépül továbbá 5 állomás és javul a közlekedésbiztonság is. 
 
Orbán Viktor és Novák Katalin is tárgyalt a montenegrói elnökkel 
Orbán Viktor miniszterelnök január 12-én fogadta Milo Djukanovicot, Montenegró köztársasági elnökét, a 
megbeszélésen az orosz-ukrán háború által okozott gazdasági és energiaválságról, Montenegró EU-csatlakozási 
folyamatáról, valamint a Nyugat-Balkán euroatlanti integrációjáról volt szó. Novák Katalin köztársasági elnök szintén 
fogadta Djukanovicot, az egyeztetésen szó esett a két ország közötti együttműködésről, az elmúlt időszak kihívásairól, 
az ukrajnai háborúról, a koszovói, illetve a bosznia-hercegovinai helyzetről. 
 
Elnökválasztásra készül Montenegró 
Március 19-re írta ki az államfőválasztást Danijela Djurovic montenegrói házelnök Podgoricában. Milo Dukanovic elnök 
mandátuma május 20-án jár le. A montenegrói sajtóban felmerült annak a lehetősége, hogy az elnökválasztással egy 
időben előrehozott parlamenti választást is tartsanak a belpolitikai válság rendezése céljából, a házelnök közleménye 
szerint azonban ehhez egyelőre nem adottak a feltételek, ugyanis a parlament nem oszlott fel. 
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Olaszország 

 
Stratégiai együttműködést írt alá Olaszország és Japán 
Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá kedden Rómában az olasz és a japán miniszterelnök. Giorgia Meloni és Kisida 
Fumio szeretné szorosabbra fűzni a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kapcsolatokat. 
 
Milánói nyaralást tervez? Erre figyeljen! 
Komoly büntetésekkel számolhat jövőre már az a turista vagy akár olaszországi lakos is, aki a jelenleg hatályos 
szabályoknak és szokásoknak megfelelően autózik Milánóban, 2024-től ugyanis 30 kilométer/óra lesz a maximum 
sebesség, amelyet a városon belül közlekedők megengedhetnek maguknak. 
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Románia 

 
A román oldalon is zöld lámpát kapott az M44-es folytatásaként épülő gyorsforgalmi út 
Megkapta az engedélyt Bukarestben a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolat létrehozása Magyarország és Románia 
között. Magyar oldalon az M44-est hosszabbítják Békéscsabától az országhatárig, Romániában pedig a már korábban 
kijelölt határmetszési ponttól Nagyszalontáig vezető gyorsforgalmi út kapcsolódik majd az Arad-Nagyvárad 
autópályába.    
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Szemétgyűjtő gátakat szerelnek fel több folyón a román-magyar határnál 
Szemétgyűjtő gátakat szerelnek fel több romániai folyón a román-magyar határ mentén, hogy megakadályozzák az úszó 
hulladék átjutását Magyarországra. A hidrotechnikai berendezéseket Bihar megye határ menti térségében szerelik fel a 
Berettyó, a Sebes-Körös és a Fekete-Körös egy-egy szakaszán. 
 
A Világbank rontotta a román gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát 
A Világbank az idén 2,6%-os román gazdasági növekedéssel számol, ami elmarad a korábban valószínűsített 3,7%-os 
GDP-bővüléstől. A román kormány az idén 2,8%-os gazdasági növekedést remél. Az Európai Bizottság tavaly 
novemberben közzétett becslése szerint a román gazdaság az idén 1,8%-kal, 2024-ben pedig 2,2%-kal bővül. 
 
Dübörög a román autógyártás 
Romániában 2022-ben 21%-kal nőtt a gépkocsigyártás 2021-hez képest, a legyártott járművek száma meghaladta a 
félmilliót. A francia Renault tulajdonában levő Dacia 314 228 autót gyártott az év folyamán, az Otosan török-amerikai 
vegyesvállalat által birtokolt Ford Románia craiovai autógyárában pedig 195 237 gépkocsi gördült le a gyártósorokról. A 
2019. évi termeléshez képest a romániai autógyártásnak tehát mostanra sikerült túljutnia koronavírus-világjárvány és a 
félvezetők hiánya okozta válságon. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://magyarepitok.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://telex.hu/ 
 

Szlovákia 

 
Visszahívták a megbukott szlovák kormányt, de csak egy időre 
Zuzana Caputová szlovák államfő december 16-án visszahívta Eduard Heger kabinetjét, és megbízta az ügyvezető 
kormány feladatainak ellátásával. A szeptembertől parlamenti kisebbségben kormányzó Heger-kabinet december 15-én 
bukott meg a parlamenti bizalmi szavazáson. A korábbi kabinet jogköreinek egy része ideiglenesen az államfőre szállt, de 
az ügyvezető kormánynak továbbra is joga van kormányrendeletek kiadására, törvények előterjesztésére. December 23-
án távozott a szlovák pénzügyminisztérium éléről Igor Matovic, a tárca vezetését Eduard Heger vette át. 
 
A Szlovák Nemzeti Bank tartós inflációra és lassú növekedésre számít 
A Szlovák Nemzeti Bank előrejelzése szerint a szlovákiai gazdaság 2023-ban szerény 1,5%-kal fog bővülni, 2024-ben 
viszont már 3%-os lesz a növekedés üteme. Az infláció éves átlagban 10%-os lesz, 2024-ben pedig 9%, így tartós inflációs 
környezetre számítanak az elemzők.  
 
Kivételes helyzetben a Mol szlovák leánya 
Szlovákia felmentést kapott az orosz olajat érintő szankciók egy része alól, hogy biztosíthassa a megtépázott Ukrajna 
ellátását. A felmentés nyomán Szlovákia február 5. után is exportálhat majd finomított olajtermékeket, köztük gázolajat 
Ukrajnába, hogy enyhítse az ország háború okozta gondjait. A cég nemrég felemelte szavát a szlovák kormány 
extraprofitadója ellen, hiszen a Slovnaftnak 70%-os különadót kellett volna fizetnie nyereségéből. Ennek, úgy tűnik, meg 
is lett a hatása, a legfrissebb értesülések szerint ugyanis a kormány meghátrál, és csak 55%-os extra terhet ró a cégre. 
 
Nőttek a szlovák egyéni vállalkozók terhei 
Januártól az egyéni vállalkozóknak ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk Szlovákiában. A Szociális Biztosítónak 
fizetendő társadalombiztosítási járulék összege immár kétszáz euró fölé kúszott. A minimális járulékemelésére azért 
került sor, mivel az átlagos bruttó kereset a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint 6,8%-os bővüléssel 1211 euróra 
(484 500 forintra) nőtt. 
 
Bezárják az utolsó szlovák szénbányákat 
Idén véget ér a szénbányászat Szlovákiában, ahol az utolsó két, még üzemelő bányát is bezárják, miután a kormány már 
nem ad támogatást a szénbányászatnak. A kormány öt éve döntött a kormányzati támogatás megszüntetéséről. Az 
érintett területeken még annyi széntartalék van, hogy évtizedekre is elég lenne. 
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Szlovénia 

 
Jelentősen rontott GDP-előrejelzésén a szlovén központi bank 
A Szlovén Nemzeti Bank 5,8%-ról 5%-ra rontotta az ország idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, a jövő 
évi várakozását pedig 2,4%-ról 0,8%-ra mérsékelte. A lassabb növekedés nagyrészt a nagy bizonytalanságnak, a tartós 
inflációs nyomásnak és a nemzetközi környezetben tapasztalható gyengébb gazdasági aktivitásnak a következménye. A 
külföldi kereslet 2022-ben erős maradt, de 2023-ban lényegesen lassulni fog, tekintettel Szlovénia legnagyobb 
kereskedelmi partnereinek GDP-trendjeire. 
 
A szlovén kormány kárpótolja a gáz- és áramszolgáltatókat 
A szlovén kormány a gáz- és áramszolgáltatók kárpótlásáról döntött, mert január 1-jétől csak korlátozott áron 
értékesíthetik az energiát, a teljes csomag értéke évi 340-350 millió euró. A kabinet még decemberben határozott arról, 
hogy január 1-jétől a villamos energia legmagasabb nappali kiskereskedelmi ára 207 euró, az éjszakaié 148,5 euró lehet 
megawattóránként, egységes tarifa esetén pedig 186 euró. A földgáz maximális kiskereskedelmi ára pedig 95 euró 
megawattóránként. A kabinet döntött arról is, hogy a minimálbért az idén nettó 100 euróval, 878 euróra növelik.   
 
Szlovénia támogatja az EU bővítését 
A nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásával megszűnhetnének az olyan ellentétek, mint amilyen például Szerbia és 
Koszovó között feszül – derült ki Tanja Fajon szlovén külügyminiszter nyilatkozatából. Kiemelte, hogy Szlovéniában nagy 
támogatást élvez az EU és annak bővítése. Arra a kérdésre, hogy mi a reális Szerbia EU-csatlakozása kapcsán, azt mondta: 
a realitás mindkét oldaltól függ. 
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Európai Unió 

 
Január elsejétől Svédország veszi át az unió soros elnökségét 
Január elsejétől fél évre Svédország veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét Csehországtól. Magyarország 
legközelebb 2024 második felében tölti be az uniós elnöki tisztséget. 
 
Lassan kimászik a gödörből az eurózóna gazdasága 
Az európai szolgáltatóiparban a beszerzésimenedzser-indexek javultak az előző hónaphoz képest, azonban a 
többségében ötven pont alatti értékek még mindig recessziót vetítenek elő. 
 
Meglepő ipari adatokat közölt az Eurostat 
Novemberben a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt az euróövezet ipari termelése az Európai Unió statisztikai hivatala, 
az Eurostat január 13-i jelentése szerint. Az előző havihoz képest szezonális kiigazítással 1 százalékkal nőtt az ipari 
termelés az euróövezetben a várt 0,5 százalékos növekedés helyett az októberi 1,9 százalékos havi csökkenés után. 
 
Nem változott novemberben a munkanélküliségi ráta az euróövezetben és az EU-ban 
Novemberben nem változott a rekordalacsony munkanélküliségi ráta sem az euróövezetben, sem az EU-ban az előző 
havihoz képest, miközben a munkanélküliek száma csekély mértékben emelkedett az EU-ban és kissé csökkent az 
euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat január 9-i jelentése alapján. 
 
Körvonalazódik az EU új koronavírus – korlátozásainak terve 
Az uniós tagországok egészségügyi minisztereit tömörítő testület a koronavírus-járvány újabb hullámát megelőző 
szabályok összehangolását javasolta, és arra bátorított, hogy a tagállamok rendeljék el a Kínából érkezők tesztelését - 
közölte az Európai Unió Tanácsa január 4-én. A tervezetről most további információk derültek ki. 
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A háború egyéves évfordulójára időzítheti az EU a tizedik szankciós csomagot 
Február 24-én lesz egy éve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Brüsszeli források szerint az unió egy újabb 
szankciós csomaggal készül, Oroszország pedig rendkívül komoly offenzívával. Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök is megosztotta február 24-i terveit. 
 
Az eurózóna bankjai a fenyegető recesszió ellenére is csökkentik a bedőlt hitelek állományát 
Az euróövezet legnagyobb bankjainak a harmadik negyedévben sikerült tovább csökkenteniük a bedőlt hitelállományt, 
annak ellenére, hogy a közelgő recesszió a következő hónapokban minden bizonnyal rontani fogja a hitelminőséget - 
derült ki az Európai Központi Bank (EKB) január 10-én közzétett adataiból. 
 
Növekszik az atomenergia társadalmi támogatottsága Európában 
Az energiaválság hatására jelentős mértékben csökkent a nukleáris technológiát elutasítók aránya az Európai Unióban. 
Míg 2021 őszén az európai polgárok 26 százaléka ellenezte az atomenergia felhasználását, 2022 őszére ez az arány 15 
százalékra mérséklődött - derül ki a Századvég Alapítvány Európa Projekt-kutatásából, amelynek eredményéről január 4-
én tájékoztatták az MTI-t. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.vg.hu  
www.profitline.hu 
www.portfolio.hu   
 

FÁK-országok régió 

 
Oroszország a szankciók miatt a világpiaci ár feléért tudja eladni az olaját 
Alaposan leverték az orosz olaj árát a szankciós intézkedések - írja a Bloomberg. Az Ural típusú kőolajért 37,8 dollárt 
fizettek pénteken a piacon, ami jóval alacsonyabb, mint a Brent 80 dollár körüli értéke. Bár az Uráli típus egy kicsivel 
mindig olcsóbb volt, az mindeddig még a háború óta sem fordult elő, hogy ekkora legyen a diszkont az orosz 
nyersanyagon. 
 
Stoltenberg: Nem tudta Putyin megosztani a nyugati szövetségeseket 
Vlagyimir Putyin orosz elnök kudarcot vallott a nyugati szövetségesek megosztására tett kísérleteivel az ukrajnai 
konfliktusban – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben, a katonai szövetség és az Európai Unió közötti 
együttműködési megállapodás aláírását követően. Stoltenberg, a NATO brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón 
közölte, a katonai szervezet és az Európai Unió egységesebb, mint valaha az Ukrajnának nyújtott és nyújtani tervezett 
támogatást illetően. A felek tovább tervezik növelni a megtámadott ország támogatását. 
 
Már nem Oroszország Európa legnagyobb gázszállítója 
Európa legnagyobb gázszállítójává lépett elő tavaly Norvégia, amely az idén gázszállítását rekordközeli szinten tartja, 
olajtermelését pedig mintegy hét százalékkal növelni készül – közölte a norvég olajipari igazgatóság, az NPD. Tavaly az 
ukrajnai háború és az energiaválság volt a norvég olaj- és gáztermelés két meghatározó tényezője. Az orosz gáz eltűnése 
az európai piacról a norvég gáz iránti nagyobb kereslethez vezetett, ennek köszönhetően Norvégia tavaly az év végére 
már Európa legnagyobb földgázszállítójává vált – jelentette az NPD (Norvegian Petroleum Directorate). 
 
Fekete csatornák: Oroszország India legnagyobb olajszállítójává vált 
Nagy országok, nagy üzlet. India úgy betankolt a szankció előtti orosz kőolajból, hogy napi egymillió hordó is kevés volt 
hozzá. Novemberben az orosz kőolaj iránti érdeklődés az egekbe szökött a december 5-től bevezetett szállítási szankciók 
miatt. A felhalmozás legnagyobb nyertese egyértelműen India lett, csak a finomítók kapacitása szabott határt a 
felhalmozható mennyiségnek. Moszkva ezzel maga mögé utasította Irakot, és átlagosan napi 900 000 hordó olajat 
exportált Indiába, amely rendkívül erős szám, főleg annak tükrében, hogy az ukrajnai háború előtt lényegében elenyésző 
volt a két ország ilyen jellegű kereskedelme. 
 
Megállapodás született az azeri zöld villamosenergia jövőbeli magyarországi importjáról 
Megszületett az a négyoldalú megállapodás, amelynek eredményeként Magyarország Azerbajdzsánból Georgián és 
Románián keresztül, egy új vezetéken zöld villamosenergiát tud majd importálni a jövőben - jelentette be Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter szombaton Bukarestben. A tárcavezető arról számolt be, hogy hazánk a most aláírt 
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megállapodás nyomán zöld áramot tud majd importálni a dél-kaukázusi országból a Kaszpi-tengeren végrehajtandó 
szélerőmű-beruházásoknak és az összességében 3 gigawatt teljesítményű vezeték megépítésének köszönhetően. 
 
Számos megállapodás született az üzbég–kazah csúcstalálkozón 
Több, mint tizenöt kétoldalú megállapodást írtak alá csütörtökön Taskentben, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök 
üzbegisztáni látogatásának második napján – közölte az üzbég elnök sajtószolgálata. Savkat Mirzijojev üzbég és Kaszim-
Zsomart Tokajev kazah elnök olyan történelmi jelentőségű dokumentumokat írt alá, mint a szövetségi kapcsolatokról, 
illetve az üzbég–kazah államhatár kijelöléséről szóló megállapodás. Ezenkívül a két ország kormánya, minisztériumai és 
nagyvállalatai különmegállapodásokat írtak alá az együttműködésről több területen.  
 
Alijev szerint Azerbajdzsánnak megnőtt a szerepe a gázhiány következtében  
Az orosz-ukrán nyílt konfliktus kitörését követően több, mint 10 ország fordult Bakuhoz földgázszállítási kérelmekkel. 
Erről beszélt január 10-én a sajtótájékoztatóján Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke. Szerinte ki kell használni az egyre 
súlyosbodó gázdeficitet, és azt a tényt is kiemelte, hogy a köztársaság szerepe ennek fényében felértékelődött. 
„Természetesen a mi gazdasági és politikai jelentőségünk megnövekedett, azonban ha megnézzük az Európát ellátó 
gázvezetékeket, láthatjuk, hogy nincs olyan sok belőlük.”  
 
Ipari zónát kezdenek építeni Taskentben a magyar vállalatok számára 
Taskentben megkezdődik egy ipari zóna építése a magyar vállalatok számára. Erről az üzbég elnök, Savkat Mirzijojev 
2022. októberi budapesti látogatásán egyeztek meg a felek. Taskent polgármestere, Jakhongir Artikkhodjajev december 
30-i határozatával jóváhagyta az ütemtervet, hogy felgyorsítsa az üzbegisztáni elnök októberi látogatása során elért 
megállapodások végrehajtását. A dokumentumot az elnöki adminisztráció december 23-i rendelete alapján fogadták el. 
Az ütemterv többek között egy külön ipari övezet megépítéséről szól beleértve a szükséges infrastruktúrát is.  
 
A posztszovjet Közép-Ázsia most vesz lendületet 
Az orosz–ukrán háború és a januári kazah zavargások talán először irányították a szélesebb nemzetközi figyelmet a 
posztszovjet Közép-Ázsiára. A térség országai eddig is fontosak voltak ásványkincseik és más természeti erőforrásaik 
miatt, azonban a nyugati világ mintha csak most figyelt volna fel geopolitikai jelentőségükre. Az integráció a közép-ázsiai 
országok számára egyébként nem volt napirenden egészen napjainkig: belső integrációs törekvések egyáltalán nem 
voltak – el voltak foglalva a nemzetépítéssel, amire történelmük során először adatott lehetőségük –, a külső 
integrációkban pedig érdekeik, kényszereik mentén vesznek részt. 
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Kína 

 
Nyugtat a Semcorp: rendben halad a debreceni akkumulátorgyár-fejlesztés 
A debreceni Semcorp gyártóüzemmel kapcsolatos munkálatok a megszokott ütemben zajlanak tovább, a tesztüzem 
pedig várhatóan már az első negyedévében megkezdődik - erősítette meg a kínai Semcorp Csoport vezetősége pr-
ügynökségén keresztül az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Idézik James Shih-t, a Semcorp Csoport globális 
projektekért felelős alelnökét, aki kijelentette: "amint azt tavaly novemberben nyilvánossá tettük, üzleti tevékenységeink 
és terveink a csoporton belül a szokásos módon zajlanak. Ez magában foglalja a debreceni beruházásunkat is, ahol az 
építkezés és a berendezések telepítése tervünknek megfelelően folytatódik".  
 
Sötét felhők gyülekeznek a kínai ingatlanpiac felett 
A kínai statisztikai hivatal hétfőn azt közölte, hogy a decemberi árak 0,2 százalékkal estek az előző hónaphoz, 
novemberhez viszonyítva és ezzel már az ötödik egymást követő hónapban jegyeztek fel csökkenést. Az egy évvel 
korábbihoz képest az árak már nyolcadik hónapja estek decemberben, amikor a csökkenés 1,5 százalék volt. Az 
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ingatlanszektor, amely a világ második legnagyobb gazdaságának egykor kulcsfontosságú mozgatórugója volt, tavaly 
komoly gondokkal volt kénytelen szembesülni részben amiatt, hogy az adósságokkal küszködő fejlesztők nem fejezték 
be az elakadt projekteket, vevők közül viszont többen jelzálog-bojkottot hirdettek. 
 
Naponta egy kisváros lakossága halhat meg Kínában a vírus következtében 
Miután feloldották az országot 2020 óta fojtogató egészségügyi korlátozások egy részét, Kína már több hete gyorsan 
szembesült a járvány kiújulásával. 2022. december 8. és 2023. január 12. között összesen 59 938 halálesetet regisztráltak 
- mondta újságíróknak Jiao Yahui egészségügyi tisztviselő. Ebben a számban nincsenek benne az egészségügyi 
intézményeken kívül regisztrált haláleseteket. A halálesetek közül 5503-at közvetlenül a Covid-19-hez kapcsolódó légzési 
elégtelenség okozott - mondta. 
 
Meredeken beszakadt a kínai export 
A globális kereslet visszaesése miatt decemberben meredeken csökkent a kínai export, mindez pedig az ország idei 
gazdasági fellendülését fenyegeti. Az import szerényebb csökkenése megerősítette azokat a nézeteket, amelyek szerint 
a belföldi kereslet lassan helyreáll az elkövetkező hónapokban. Kína decemberben lazított a területek teljes lezárására 
épülő járványkezelésén, amelytől azt várták, hogy mankót nyújthat az ország ipari termelésének és így exportjának is. 
Azonban a kivitel decemberben 9,9 százalékkal zsugorodott éves szinten, ami a novemberi 8,7%-os visszaesés 
kiterjesztése, bár némileg felülmúlta a várakozásokat - derült ki a pénteken közzétett vámadatokból. A visszaesés 2020 
februárja óta a legrosszabb volt. 
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Törökország 

 
Szijjártó Péter: A magyar–török együttműködés nagy segítség a nehézségek leküzdésében 
A Magyarország és Törökország közötti együttműködés hatalmas segítség a nehézségek leküzdésében, ennek hiányában 
nem lenne garantálható hazánk energiabiztonsága és nem sikerülhetett volna tavaly több gazdasági rekordot is 
megdönteni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január 16-án 
Budapesten a magyar–török gazdasági vegyes bizottság nyolcadik ülését követően. 
 
Nagy Márton: a magyar–török gazdasági együttműködés virágzó korszakát éli 
Eddig soha nem látott szintre emelkedett a magyar-török kereskedelmi forgalom, 2022 első 10 hónapjában az exportunk 
17%-kal nőtt. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter január 16-án fogadta Mustafa Varank török ipari és technológiai 
minisztert. Hazánkban közel 100 török cég csaknem 2000 munkavállalót foglalkoztat, és a jövőben újabb több száz további 
munkahely jöhet létre a török befektetéseknek köszönhetően. A gazdasági együttműködést főként a hadászat, az 
egészség- és gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a turizmus és az energetika területén szükséges tovább erősíteni. 
 
Belehúzott a török gazdaság: már „csak” 64%-os az infláció 
Ami a török inflációt illeti, tavaly októberben érkezet meg 24 éves csúcsára, 85,5%-ra. Kizárólag ehhez képest kedvező 
fejlemény, hogy a fogyasztói árindex „mindössze” 64,27%kal emelkedett decemberben. Az infláció elmúlt havi meredek 
lassulása jó hír Recep Tayyip Erdoğannak, aki ígérete szerint utoljára indul az elnöki posztért az eredetileg júniusra 
tervezett, de még képlékeny időpontú választáson. 
 
A Világbank előrejelzése szerint 2,4%-kal bővülhet 2023-ban a török gazdaság 
A Világbank előrejelzése szerint a török gazdaság idén 2,4%-kal nő, és a GDP növekedése 2024-re 4%-ra gyorsul. A török 
gazdaság a tavalyi harmadik negyedévben 3,9%-kal bővült, ami csökkenést jelent az április-júniusi 7,7%-hoz képest. A 
törökországi növekedésnek továbbra is jelentős kockázatokkal kell szembenéznie, többek közt a magas inflációval és a 
növekvő külső sebezhetőséggel a folyó fizetési mérleg hiányának erőteljes növekedése közepette. 
 
Gáláns lépés Erdogantól: duplájára nőtt a török minimálbér 
A pusztító infláció elleni harcban 8506 lírára emelték a minimálbért Törökországban. Ez átszámolva 455 dollárnak felel 
meg. Legutóbb júliusban volt minimálbér-emelés az országban, akkor 55 százalékot adtak hozzá a jövedelmekhez. Az év 
eleje óta 100 százalékkal lett nagyobb a minimálbér. Egy török dolgozói szakszervezet szerint Törökországban jelenleg az 
éhségküszöb 7786 lírás fizetésnél van. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Halott játék: az USA az európai ipar gyilkosa 
Az USA a tavaly elfogadott és január 1-jén részben már életbe is lépett inflációcsökkentő törvény részeként olyan 
gátlástalan belső ipari támogatási rendszert épített, amely a ma ismert és jól bejáratott világkereskedelmi struktúra 
összeomlását eredményezheti. Az úgynevezett chiptörvény és a zöld átállás érdekében biztosított szabályozás a 
protekcionista törekvések iskolapéldája, amely kirekeszt mindenkit, aki nem amerikai terméket gyárt vagy vásárol 
amerikai földön. 
 
Vége a jó világnak, csökkenő profittal zárhatták az évet az amerikai cégek 
Visszafogott várakozásokkal indul az amerikai vállalati gyorsjelentési szezon. Az energia- és az iparcégek átlagon felüli 
teljesítményt nyújthattak, a legnagyobb amerikai vállalatok eredménye viszont hosszú idő után így is zsugorodni 
kezdhetett tavaly év végén. 
 
Részben magyar gyártmányúak lesznek a kaliforniai vonatok 
Kibővítené a már szűkösnek bizonyuló szolnoki kocsiszekrénygyárát a Stadler Rail csoport, amely az újabb 
magyarországi szállítási lehetőségek közül elsőként a GYSEV tenderének eredményét várja. 
 
Túl keserű lett a sör az amerikaiaknak 
Csökkentek a söreladások az Egyesült Államokban, miután októberben áremelést hajtott végre a szektor. Ezzel megdőlt 
az a közkeletű hit, hogy a sör válságálló termék. Már a sörfőzőket is elérte az infláció keresletre gyakorolt kedvezőtlen 
hatása. A tavalyi év nagy részében még úgy tűnt, hogy az amerikai söreladások érintetlenek maradnak, azonban az 
esztendő végére már más kép rajzolódott ki. 
 
Az USA legális bevándorlási kvótát jelentett be néhány latin-amerikai ország számára 
Az Egyesült Államok azonnali hatállyal lezárja határát a kubai, haiti és nicaraguai illegális bevándorlók előtt, de biztosítja 
a legális bejutást. A venezuelai állampolgárokra ősszel bevezetett intézkedést terjesztik ki a Kubából, Haitiból és 
Nicaraguából érkezőkre. Ennek alapján az Egyesült Államok kétéves időtartamra vállalja, hogy az érintett országokból 
havonta 30 ezer embert – bevándorlási amnesztia alapján – beenged. 
 
Gigantikus leépítés lesz az Amazonnál 
18 ezer alkalmazottjától válik meg a világ egyik legnagyobb online piactere az Amazon. Azt azonban még nem lehet 
tudni, hogy pontosan kiktől. Ez 6 százalékos leépítést jelent a 300 ezres cégnél. A döntésről Andy Jassy ügyvezető 
számolt be, aki egy körlevélben támogatást ígért a munkájukat elvesztőknek. 
 
Pearl Harbor óta a legsúlyosabb támadás az USA ellen, és egyelőre védhetetlen 
Az elmúlt két évben az USA várható átlagos élettartama 3 évvel csökkent, nem kis részben a kábítószer-járvány 
következtében, és ilyen zuhanásra a száz évvel ezelőtti influenzajárvány óta nem volt példa. Mára a fentanilhasználat 
lett a 18 és 49 év közötti amerikaiak vezető halálozási oka, vagyis ebben a korcsoportban évente több emberéletet 
követel, mint az autóbalesetek, az öngyilkosságok vagy a fegyveres erőszak. A szintetikus opioid túladagolásában eddig 
több amerikai halt meg, mint ahány katonájuk a vietnámi, az iraki és az afganisztáni háborúban együttvéve elesett. 
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Kanada 

 
Hatalmas fegyverüzletet ütött nyélbe Kanada, Ukrajnának is csurran-cseppen a legmodernebb fegyverekből 
Kanada bejelentette, vásárol az Egyesült Államok által gyártott NASAMS-légvédelmi rendszerekből, hogy azokat 
Ukrajnának adományozhassa. A két ország ezen kívül szerződést kötött F-35-ös lopakodó vadászgépek vásárlásáról is. 
 
Kanada megtiltja, hogy külföldiek befektetési céllal ingatlant vegyenek az országban 
Egy január 1-jén hatályba lépett kanadai jogszabály megtiltja, hogy külföldiek befektetési céllal lakóingatlant vegyenek 
az országban. A szabály 2025-ig mindenképp érvényes, de elképzelhető az is, hogy meghosszabbítják. Kivételt képeznek 
alóla azok a külföldiek, akik menekültként tartózkodnak Kanadában, vagy ott van a bejelentett lakcímük. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Szükségállapot van Peru egy részén, nem csillapodnak a zavargások 
Szükségállapotot hirdetett Peru elnöke, Dina Boluarte az ország egy részén a nem csillapodó zavargások miatt. Az 
intézkedés a fővárost, Limát és a vele összenőtt Callaót, valamint az ellenállás központjának számító, hegyvidéki Cusco 
és Puno megyéket érinti, és más megyék egyes részeire is érvényes. A döntés a gyülekezési jog felfüggesztésével jár, és 
a hadsereg beavatkozását is lehetővé teszi a rend fenntartása érdekében. A börtönben lévő előző elnök, Pedro Castillo 
hívei a hétvégén is nagyjából száz úttorlaszt állítottak fel Peruban. A zavargások már december eleje óta tartanak, és 
azután törtek ki, hogy Castillo megpróbálta kizárni a hatalomból a parlamentet, de puccskísérletét a fegyveres erők nem 
támogatták, és az elnököt eltávolították a hatalomból. Castillót jelenleg lázadással vádolják, de ő tagadja bűnösségét. 
 
Beindult a szülésturizmus: az úti cél Argentína 
Az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen megugrott azoknak az orosz nőknek a száma, akik a vízummentes utazás 
ritkaság számba menő lehetőségét kihasználva a dél-amerikai országba utaznak, hogy ott szüljék meg gyermeküket. Az 
újszülöttek ezzel egyben argentin állampolgárokká is válnak – írja a The Guardian. A szülésturizmus nem új, de az már 
újdonság, hogy Argentína kulcsszerepbe kerüljön – szemlézi a lapot az Infostart. Az oroszokat érintő szankciók hatására 
a számukra továbbra is vízummentes beutazást kínáló Argentína vonzó célponttá vált, sok család érkezik az országba, 
hogy itt szülessen meg gyermeke, aki egy második állampolgárság ajándékát is élvezheti ezáltal. Az országban 
meghirdetett részleges mozgósítás szintén erősíthette a dél-amerikai országba utazók elhatározását. 
 
Brazília a kongresszus megrohamozása után: szükségállapot és közel kétszáz letartóztatott 
Vasárnap késő este Luiz Inácio Lula da Silva elnök visszatért a fővárosba és megígérte, hogy bíróság elé állíttatja a 
zavargások vezetőit. A rohamrendőrség, amely csak órákkal a tüntetések kezdete után ért a helyszínre, vasárnap három 
óra alatt visszafoglalta a kormányzati épületeket, könnygázzal feloszlatta a tömeget Brazília fővárosában. A hatóságok 
ezután megkezdték a nyomozást a Bolsonaro-párti zavargók ügyében, többek között azt akarják kideríteni, hogy ki 
finanszírozta a több száz buszt, melyekkel a korábbi elnök híveit a fővárosba szállították. Azt is vizsgálják, miért nem 
készült fel biztonsági intézkedésekkel a kormányzó a közösségi médiában napok óta tervezett demonstrációkra. 
 
Kiszabadult az amerikai börtönből Kuba kémkirálynője 
Ana Montest, akit az Egyesült Államok történelmének "egyik legkárosabb kémjeként" jellemeztek, kiengedték a texasi 
szövetségi börtönből. A kubai kettős ügynök pénteken szabadult több mint 20 évnyi fogva tartás után - derül ki a 
Szövetségi Börtönügyi Hivatal honlapján található adatokból. A most 65 éves Montes szilárd karriert futott be az amerikai 
kormányzatnál, kezdetben az amerikai igazságügyi minisztériumban dolgozott, mielőtt 1985-ben csatlakozott a Védelmi 
Hírszerző Ügynökséghez (DIA). Végül a kubai hírszerzés vezető elemzője lett - még a "Kuba királynője" becenevet is 
elnyerte -, és ebben a szerepkörben dolgozott 2001-es letartóztatásáig, néhány nappal a szeptember 11-i támadások 
után. 
 
A baloldal békét teremt: Újranyílik a Venezuela és Kolumbia közti híd 
Kolumbia és Venezuela újranyitott egy kulcsfontosságú hidat, amit hét éve zártak le a politikai feszültségek miatt. A 
megnyitás azután történt, hogy a két ország jelentősen fejlesztette kapcsolatait, miután Gustavo Petro lett tavaly 
Kolumbia első baloldali elnöke. A Tienditas híd közepén került sor arra a találkozóra, amelynek delegációit German 
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Umana kolumbiai kereskedelmi miniszter és Freddy Bernal, a venezuelai Tachira állam kormányzója vezetett. Bernal 
közölte: „Mától minden határátkelő nyitva áll.” 
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Közel-Kelet 

 
Történelmi pillanat: Azerbajdzsán első alkalommal nevezett ki nagykövetet Izraelbe 
Ilham Aliyev azeri elnök a Mukhtar Mammadov volt tudományos és oktatási miniszterhelyettes kinevezéséről szóló 
rendeletet írta alá. Azerbajdzsán harminc éve tart fenn kétoldalú kapcsolatokat Izraellel, de ez az első alkalom, hogy 
nagykövetet nevezett ki a zsidó államba. Az azeri nagykövetségnek Tel-Avivban lesz a székhelye. 
 
Felesküdött Netanjahu hatodik kormánya, a magyar miniszterelnök táviratban gratulált 
Felesküdött Izraelben Benjamin Netanjahu hatodik, az ország történetének 37., eddigi legjobboldalibb és legvallásosabb 
kormánya. Orbán Viktor táviratban gratulált. A magyar miniszterelnök leszögezte: Magyarország továbbra is támogatja 
Izraelt a nemzetközi színtéren tapasztalható elfogult és tisztességtelen megközelítésekkel szemben. 
 
Mostantól Szaúd-Arábiába is repül a Wizz Air Budapestről 

A Wizz Air légitársaság két új szaúd-arábiai járatot indít Budapestről januártól. Rijád és Dzsidda városába január 9. óta 

hetente kétszer indulnak járatok a magyar fővárosból. Ausztriából és Olaszországból már 2022 végén elindította gépeit a 

Wizz Air ebbe a két városba, ezt követte most a budapesti járatok indítása. A Wizz Air tervei szerint egymillió utast szállít 

az év során Szaúd-Arábiába. Budapestről a két új útvonallal együtt már tíz közel-keleti célállomásra repül a Wizz Air. 

 

Sivatagi Davos – a fél világ az arabok pénzére hajt 
A globális befektetések legfőbb hajtóerői az arab államok szuverén vagyonalapjai lehetnek. Az IMF becslései szerint a 
következő négy évben ezek 1,3 ezermilliárd dollár többletbevételhez jutnak. A szuverén alapok felnőtté váltak, tudatosan 
fektetnek stratégiai szektorokba. 
 
Új lapot nyitottak a kínai-arab kapcsolatokban 
A csúcstalálkozó, amelyen Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg vendégül látta Hszi Csin-ping kínai elnököt, mutatja 
az Öböl és Peking közötti kapcsolatok elmélyülését. Míg meleg szavak hangzottak el Kína és a Közel-Kelet egységéről, a 
bejelentett megállapodások többsége egyetértési megállapodás volt, és nem tartalmazott határozott határidőket vagy 
kötelezettségvállalásokat – írta a Bloomberg. 
 
Szaúdi dinoszaurusz lehet az utolsó olajtermelő 

Már most is a globális kőolajtermelés 10 százalékát szivattyúzza ki a földből az állami tulajdonú szaúdi óriásvállalat, az 
Aramco. A cég azt tervezi, hogy 2027-re a mostani napi 12 millió hordóról 13 millióra bővíti a maximális termelési 
kapacitását, és 2030-ra több mint 50 százalékkal növeli gázkitermelését. A világ legnagyobb nyersolajtermelője arra fogad, 
hogy továbbra is azt teheti, amihez a legjobban ért: még évtizedekig pumpálhatja az olajat, miközben egyre nagyobb piaci 
befolyásra tehet szert. 
 

Katar a foci, a fintech és Elon Musk mellett is kitart 

A zavaros helyzetben csak fokozza befektetési tevékenységét a miniolajmonarchia szuverén alapja. A Katari Befektetési 

Hatóság portfóliójának szélesítését és javítását tervezi, és csemegézni kíván a mostani nehéz gazdasági környezetben 

ígéretessé váló célpontok között – derül ki abból az interjúból, amelyet a vagyonalap vezérigazgatója a Bloombergnek 

adott Davosban. 
 

Kuvait segít betölteni az oroszok után keletkező űrt az európai dízelpiacon 
Az arab olajmonarchia jelentősen növelni tervezi az idén az Európába irányuló dízel- és kerozinexportot, hogy pótolja az 
orosz szállítások kiesése miatt keletkező hiányt. Kuvait az idén várhatóan a tavalyi mennyiség ötszörösét, 2,5 millió tonna 
dízelt szállít Európába; ez napi ötvenezer hordónak felel meg a Bloomberg megbízható forrásból származó értesülése 
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szerint. Emellett tervezik, hogy megduplázzák a repülőgép-üzemanyag exportját is, amely megközelítené az ötmillió 
tonnát. 
 

Nagyot ugrottak az iraki olajbevételek, miközben a kivitel alig nőtt 

Több mint 50 százalékkal nőtt Irak olajexportból származó bevétele tavaly a megelőző évhez képest, miközben a kivitel 

mennyisége alig emelkedett. Az iraki olajügyi minisztérium adatai szerint a bevétel meghaladta a 115 milliárd dollárt, ami 

52 százalékos növekedés a 2021. évi 75,65 milliárd dollárhoz képest. 
 

Irán kereskedelmi csomópont lenne Oroszország és India között 
Moszkva és Teherán kereskedelmi folyosó kialakításán dolgozik, ami a Szuezi-csatornát megkerülve és a szankciókat 
kijátszva kötné össze Oroszországot Dél-Ázsiával, többek között Indiával. Ehhez sorra épülnek a vasútvonalak, az 
autópályák és a kikötők, bár még Újdelhit is meg kell győzni. 
 

Magas rangú volt iráni diplomaták bírálták nyíltan a rezsimet 
A Guardian jelentése szerint ritkán látott megjegyzések hangoztak el magas rangú volt iráni tisztviselőktől, akik nyíltan 
bírálták a rezsimet, s figyelmeztettek, hogy az atomalku megújításának elmaradása, valamint az, hogy Irán drónokat szállít 
az Ukrajnát lerohant Oroszországnak, mind az ország elszigetelődését, gazdaságának meggyengülését és a tüntetők 
felbátorodását eredményezi. 
 

Az Egyesült Arab Emírségek már az OPEC-en túli világra tekint 
Az Öböl menti állam több olajat akar szivattyúzni, meg akarja erősíteni a nyugati tőke fő célpontjaként meglévő státuszát 
a régióban, és nagyot akar majd menni akkor, amikor jövő novemberben Dubaj ad otthon COP28 klímakonferenciának. Ez 
segítene biztosítani Abu Dhabi és Dubai helyét, mint a nyugati tőke és vállalati központok elsődleges öböl menti célpontjai, 
elhárítva a kiszorításukra irányuló szaúdi erőfeszítéseket. 
 

Az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatának vezetője lehet a következő klímacsúcs elnöke 
Az ENSZ 2023-as évi klímatárgyalásának, a COP28-nak elnöki székében valószínűleg az Egyesült Arab Emírségek állami 
olajvállalatának vezetője ül majd. Szultan Al Dzsaber, aki az ország éghajlatvédelmi megbízottja volt, aki a világ termelését 
tekintve tizenkettedik legnagyobb olajvállalatának, az Abu Dhabi National Oil Company-nak (Adnoc) a vezetője. A 2023 
novemberében, Dubajban megrendezésre kerülő Cop28-as ENSZ éghajlat-változási csúcstalálkozó kulcsfontosságú 
konferencia lesz, amelyen eldől, hogy a világ képes lesz-e a klímaválság kezelésének irányába haladni. 
 

Tovább lassulhat a dubaji ingatlanárak emelkedése 
Az Egyesült Arab Emírségek fővárosa kedvelt befektetési és turistacélpont is egyben, így ingatlanpiaca kifejezetten erős. 
Az árak emelkedése ugyanakkor kifejezetten lassú, és minden jel szerint lassul: 2021-ben még éves szinten 21 százalékos 
emelkedést figyelhettünk meg, 2022-re 11 százalékra mérséklődött az áremelkedés, idénre pedig mindössze 5 százalékot 
várnak a szakemberek. 
 

Eljött a megbocsátás ideje: várják vissza az asztalhoz Szíriát az arab államok és Törökország 

Török és arab vezetők megjegyzései alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy szép lassan rehabilitálják Bassár el-Aszad szíriai 

elnököt és a rezsimjét, így a háborús bűnök elkövetése ellenére visszatérhet a nemzetközi porondra. A 2011-es forradalom, 

a kormányellenes tüntetések brutális elnyomása után az arab szomszédok is megszakították a kapcsolatot Damaszkusszal, 

egy évtized elteltével azonban változni látszik a hangulat. 
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Afrika 

 

Fizetésképtelenné vált az adósságban úszó Ghána 
Nyugat-Afrika egyik legstabilabb és leggyorsabban fejlődő országa, Ghána az elmúlt években egyre súlyosabb gazdasági 
problémákkal küzd, a hatalmas államadósság után történelmi szintekre emelkedett az infláció, ami miatt gyakorlatilag 
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fizetésképtelenné váltak. Az állam ezért úgy döntött, hogy átmenetileg szünetelteti a külföldi hitelek törlesztését, amíg 
megpróbálják talpra állítani a gazdaságot. A törlesztések felfüggesztése a gazdaság válságközeli állapotát tükrözi, ami 
miatt a kormány múlt héten 3 milliárd dolláros megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). Ghána már 
korábban bejelentett egy belföldi adósságcsere-programot, és közölték, hogy tárgyalásokat folytatnak a külföldi 
tartozások átszervezéséről, ami az IMF-támogatásnak is a feltétele volt. 
 
Magyarország tízezer tonna gabona Afrikába szállítását finanszírozza Ukrajnából 
Szijjártó Péter Christophe Lutundula Apala Pen'Apalával, a Kongói Demokratikus Köztársaság külügyminiszterével 
tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy bár a két ország között jelentős a földrajzi távolság, a globális biztonsági 
fenyegetések mindkét felet érintik. Erre példaként hozta fel az ukrajnai háború negatív hatásait, így az élelmezési krízist 
is, amely leginkább Afrikát sújtja. Illetve közölte, hogy hazánk a globális felelősségvállalás keretében tízezer tonna 
gabona Afrikába szállítását finanszírozza Ukrajnából, mintegy 3,5 millió dollár értékben. 
 
Az IMF jóváhagyta a 447,39 millió dolláros kifizetést Kenyának 
Az Nemzetközi Valutaalap közleményében kijelentette, hogy a fiskális konszolidáció irányába tett erőfeszítésnek 
köszönhetően Kenya államadóssága kiegyenlítődött. Tavaly áprilisban az IMF és a kelet-afrikai ország már megegyeztek 
egy 38 hónapos finanszírozási megállapodásról egy meghosszabbított finanszírozási eszköz- és hitelkeret keretein belül. 
A legutóbbi kifizetés végösszege 1,65 milliárd dollár volt.  
 
Fehérítené gazdaságát Nigéria: nem lehet készpénzt felvenni az állami számlákról 
A kormány a lépéstől a gazdaság egészének legalizálódását reméli, valamint a törvénytelen pénzmozgás csökkenését 
várja. A döntés érthető, ugyanis 2015 óta nagyjából 2,4 milliárd dollárnyi nairát vettek fel készpénzben a nigériai 
bankszámlákról. A korlátozások bevezetésétől a közalkalmazottak helyzete is javulhat, ugyanis ez a réteg kevésbé lesz 
kitéve bűncselekmények veszélyének. Emellett a hivatalos indoklás szerint a pénzügyi rendszert érintő visszaélések 
mennyisége is csökkenhet. 
 
Történelme legsúlyosabb élelmezési válságával néz szembe Afrika 
Szomáliában legkevesebb tízezrek fognak éhen halni a következő hetekben segélyszervezetek szerint a negyven éve nem 
tapasztalt szárazság következtében. Legutóbb 2011-ben volt súlyos éhínség, akkor 260 ezren haltak meg. Az Afrika 
szarvát – Szomália mellett például Etiópiát vagy Kenyát – sújtó aszály már a harmadik éve tart, és a kontinens más részein 
is éheznek. A Reuters szerint a mostani élelmezési válság a legsúlyosabb Afrika történelmében. 
 
Szép lassan gáznagyhatalommá nő Európa új szállítója 
Egy újabb jelentős gázfelfedezést tett az Eni a Földközi-tenger egyiptomi felségvizein – jelentette be az olasz energetikai 
vállalat. A közlemény szerint a Nargis-1 kút 309 méternyi tenger alatt 61 méterre hatolt le miocén és oligocén homokkőbe, 
a jövőbeli kitermelést pedig megkönnyíti az Eninek a közelben már kiépült infrastruktúrája. A hasonló tengeri 
feltárásoknak köszönhetően az utóbbi nyolc évben Egyiptom gázkitermelése 66 százalékkal nőtt, 2021-ben már több 
mint 79 milliárd köbmétert tett ki. Az export 2019-hez képest közel háromszorosára nőtt, és 2021-ben már elérte a 12 
milliárd köbmétert. 
 
Afrika egyik legnagyobb országában szinte teljesen le kell állni a dollárral 
Az egyiptomi kormány hivatalos közlönyében közzétett részletezett intézkedések közé tartozik az amerikai dollárt 
igénylő új projektekre fordított kiadások leállítása, valamint az a követelmény, hogy az állami szervek a deviza 
felhasználása előtt a pénzügyminisztérium és a központi bank jóváhagyását kérjék. 
 
Meghökkentő kérdés maradt az év végére: valóban eladóvá válhat a Szuezi-csatorna? 
Nagy viták kezdődtek Egyiptomban december utolsó napjaiban egy új törvénytervezetről. Ez a tervezet - mely már 
megkapta a parlament elvi jóváhagyását - megteremti az alapot arra, hogy a Szuezi-csatorna működtetésébe, 
fejlesztésébe egy új pénzügyi alapon keresztül, külföldi tőkét vonjanak be Egyiptomban. Bár a hivatalos álláspont szerint 
ettől a csatorna üzemeltetésében nem jelenik meg a külföldi befolyás, pláne nem válik eladóvá, ez nem minden kritikus 
hangot csendesített el. 
 
Marokkó is beszállt: fegyvert adnak el Ukrajnának 
Az ország márciusban még attól is óvakodott, hogy az ENSZ-közgyűlésen elítélje az Ukrajna elleni támadást, de aztán 
változott az álláspontjuk. Az USA és Hollandia 95 millió dollár értékben 90 T–72-es harckocsit vásárol Marokkótól, hogy 
aztán segély formájában továbbküldhesse azokat Ukrajnának. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Kanada és Ausztrália is bevezeti a Kínából beutazók kötelező tesztjét 
Az Egyesült Államok és több európai ország után Kanada és Ausztrália is negatív koronavírustesztet ír elő a Kínából érkező 
emberek számára, miután a járványügyi korlátozások feloldása óta rohamosan megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma 
Kínában. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
 
 
 
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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