
 
 

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 

 
Újabb magyar határátkelőn korlátozza a behajtást Ausztria 
Sopronkőhidánál vezettek be tilalmat az átmenő forgalomnak. A tábla szerint minden típusú járművel tilos behajtani, csak 
azok hajthatnak át a településen, akiknek úticélja kifejezetten Sankt Margarethen (Szentmargitbánya), Rust (Ruszt), 
Mörbisch am See (Fertőmeggyes), Oggau (Oka), Oslip (Oszlop) és Schützen am Gebirge (Sérc) települések egyike. 
 
Nagy változás köszöntött be Bécsben: végre fellélegezhetnek 
Nagy nap március elseje a bécsiek életében. Az önálló tartománynak számító osztrák fővárosban ugyanis a 
tömegközlekedési eszközökön is megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Az összes korlátozás immár Bécsben is a múlté. 
 
Ausztria közvetíthetne Moszkva és Kijev között a cseh államfő szerint 
Milos Zeman cseh államfő szerint Ausztria semleges státusza lehetőséget nyújthat arra, hogy közvetítő szerepet játsszon 
Ukrajna és Oroszország konfliktusában – közölte az MTI. 
 
Románia még az idén csatlakozna a schengeni övezethez, már csak az osztrák kormányt kell meggyőzniük 
Bécsben tárgyal a román szenátus külügyi bizottsága, akik arról akarják meggyőzni az osztrák kormányt, hogy vonják vissza 
vétójukat és járuljanak hozzá Románia schengeni csatlakozásához még az év vége előtt. Ausztria és Hollandia 
decemberben blokkolta Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni, vízummentes övezethez - és ebből az 
álláspontjából az osztrák kormány azóta sem enged. 
 
Kevert valóság platform segít a sofőrök képzésében 
Így tanítják meg a hivatásos járművezetőknek hogyan kell üzemanyagtakarékosan vezetni. Az NXRT kevert (vegyes) 
valósággal foglalkozó startup és az alsó-ausztriai COS Austria - Mag Prenner & Partner képzési cég innovatív megoldást 
vezetett be a hivatásos járművezetők virtuális oktatására és továbbképzésére. 
 
Szépen csillognak az Erste számai, jöhet az osztalék 
A Reuters 480 millió eurós elemzői konszenzusát meghaladó, 518 millió eurós nyereséggel zárta a negyedik negyedévet az 
Erste Group. Az osztrák bankcsoport tavalyi profitjának a 6%-át (125 millió euró) hozta a magyar leánybank. A 
menedzsment pozitív üzenetek sorát fogalmazta meg, és részvényenként 1,9 eurós osztalék kifizetését javasolja a májusi 
éves közgyűlésnek. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com 
www.index.hu  
www.infostart.hu  
www.portfolio.hu   
www.sg.hu  
 

Benelux államok 

 
Jelentős részvénycsomagot ad el Belgium az eurózóna legnagyobb bankjában 
Eladja Belgium a BNP Paribas bankban lévő 7,8%-os részesedésének egyharmadát, a közlemény után a bank részvényeinek 
árfolyama csökkenésnek indult – írja a Reuters. A belga állam hatóság, az SFPI kedden közölte, hogy a BNP Paribas francia 
bankban lévő részesedéseiből 2,7 százalékot el fog adni, ezzel a teljes tulajdonrésze 5,1%-ra csökken. A hír hatására a BNP 
Paribas részvényei 3%-kal csökkentek. 
 
Beperlik a holland kormányt az amszterdami reptéri korlátozások miatt 
A KLM több másik légitársasággal együtt pénteken közölte, hogy bepereli a holland kormányt, amiért korlátozza a járatok 
számát az amszterdami Schiphol repülőtéren. 
 
FORRÁS:  
www.portfolio.hu  
www.turizmus.com  
 

https://infostart.hu/belfold/2023/03/02/ujabb-magyar-hataratkelon-korlatozza-a-behajtast-ausztria
https://infostart.hu/kulfold/2023/03/01/nagy-valtozas-koszontott-be-becsben-vegre-fellelegezhetnek
https://index.hu/kulfold/2023/03/02/haboru-orosz-ukran-konfliktus-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-ukrajna-oroszorszag-kijev-moszkva-kreml-percrol-percre-csutortok/cseh-allamfo-ausztria-kozvetithetne-moszkva-es-kijev-kozott/
https://hu.euronews.com/2023/02/28/romania-meg-az-iden-csatlakozna-a-schengeni-ovezethez-mar-csak-az-osztrak-kormanyt-kell-me
https://sg.hu/cikkek/auto/153070/kevert-valosag-platform-segit-a-soforok-kepzeseben
https://www.portfolio.hu/bank/20230228/szepen-csillognak-az-erste-szamai-johet-az-osztalek-599692
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.infostart.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.sg.hu/
https://www.portfolio.hu/bank/20230301/jelentos-reszvenycsomagot-ad-el-belgium-az-eurozona-legnagyobb-bankjaban-600080
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/beperlik-a-holland-kormanyt-az-amszterdami-repteri-korlatozasok-miatt-1185625
http://www.portfolio.hu/
http://www.turizmus.com/


Csehország 

 
Nőttek tavaly a cseh átlagbérek, de reálértékük csökkent 
Tavaly az utolsó negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 7,9 százalékkal 43 412 koronára (716 298 forint) emelkedtek 
a havi átlagbérek Csehországban. A 15,7 százalékos infláció miatt azonban reálértékük 6,7 százalékkal csökkent. 
 
Botrányt kavart Csehországban a nyugdíjtörvény módosítása, csak fele akkora emelésre számíthatnak az idősek 
A leköszönő köztársasági elnök az ellenzék oldalára állt, és azzal vádolja a kormánykoalíciót, hogy a nyugdíjasokon akar 
takarékoskodni. 
 
Csehország újabb 14 fémhidat ad át Ukrajnának 
Tavaly Csehország 10 fémhidat ajándékozott Ukrajnának, most pedig egy újabb 14 szerkezetből álló szállítmányt indítottak 
el. Csehország volt az első, aki ideiglenes fémhidakat küldött Ukrajnába, hogy helyreállítsák az összeköttetést a harci 
cselekmények által sújtott területeken. 
 
Csehország megváltoztatja angol nevét 
Alig egy éve Törökország döntött úgy, hogy megváltoztatja angol nevét, most Csehország érezte azt, hogy ennek eljött az 
ideje. Bár azért már 2016 óta érik mindez. 
 
FORRÁS: 
https://www.startlap.hu/ 
https://life.karpat.in.ua/ 
https://nepszava.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Zöld folyosót hoztak létre Észak-Írország felé a Brexit kiegészítéseként 
A brit kormány és az Európai Unió megállapodásával megszűnt az áruforgalom elé emelt tengeri határ Nagy-Britannia és 
Észak-Írország között. A megállapodás alapján azok a Nagy-Britanniából szállított termékek, amelyek végcélja Észak-
Írország, „zöld folyosón” léphetnek be északír területre, minden vámbürokrácia nélkül. Az olyan termékek, amelyek 
átkerülhetnek Írországba, vagyis az EU területére, külön „piros folyosón” át léptethetők be Észak-Írországba. 
 
Nagy-Britanniában 26,2 százalékkal nőtt az új autók eladása februárban 
Nagy-Britanniában 26,2 százalékkal, 74 ezer 441 darabra nőtt az új autók eladása februárban az egy évvel korábbihoz 
képest, és ezzel már a hetedik egymást követő hónapban jegyeztek fel emelkedést. 
 
Új tervet eszeltek ki a lakossági befektetők védelmére a britek 
Júliusban lép hatályba Angliában az az új törvény, amely a lakossági fogyasztók védelmét szolgálja. A Consumer Duty 
(fogyasztókkal szembeni kötelezettségek) nevű szabályozás a bankok, biztosítók és befektetési szolgáltatók pénzügyi 
kultúráját kívánja megváltoztatni, hogy befejeződhessenek a pénzügyi termékekkel kapcsolatos 1980 óta fennálló 
botrányok. 
 
Egyre véresebb a verseny az Aldi és a Lidl ellenében, de egyelőre nincs ellenszer 
A nagy brit szupermarketláncok kétségbeestek, hogy hiába csökkentik áraikat a két német diszkont, az Aldi és a Lidl 
szintjére, a vásárlók átáramlása nem áll meg. A Tesco, a Sainsbury's, az Asda és a Morrisons most további 
költségcsökkentésre kényszerül. 
 
Súlyos pofon a Wizz Airnek, még a konkurenciánál is rosszabbak a brit utasok szemében 
A Wizz Airt a legrosszabb rövid távú légitársaságának választották a brit utasok. A magyarországi székhelyű diszkont-
légitársaság ötből egy csillagot kapott a beszállási élmény, az utastérkörnyezet és az üléskényelem alapján. A fapados 
légitársaság ülésmagassága alig több, mint 71 centiméter, mintegy 5 centiméterrel kisebb, mint a rivális Ryanairnél. A 
Wizz Air nyolc brit repülőtérről üzemeltet rövid távú járatokat. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 

https://profitline.hu/nottek-tavaly-a-cseh-atlagberek-de-realertekuk-csokkent-446261
https://nepszava.hu/3186960_csehorszag-inflacio-nyugdijtorveny-milos-zeman-kormanykoalicio-ellenzek
https://life.karpat.in.ua/?p=138060&lang=hu
https://www.startlap.hu/utazas/csehorszag-angol-nev-valtoztatas/
https://www.startlap.hu/
https://life.karpat.in.ua/
https://nepszava.hu/
https://profitline.hu/
https://kitekinto.hu/2023/02/27/instant-rovat/zold-folyosot-hoztak-letre-eszak-irorszag-fele-a-brexit-kiegeszitesekent/205351/
https://profitline.hu/nagy-britanniaban-262-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-februarban-446280
https://www.portfolio.hu/bank/20230222/uj-tervet-eszeltek-ki-a-lakossagi-befektetok-vedelmere-a-britek-598658
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230223/egyre-veresebb-a-verseny-az-aldi-es-a-lidl-elleneben-de-egyelore-nincs-ellenszer-598760
https://www.vg.hu/cegvilag/2023/02/sulyos-pofon-a-wizz-airnek-meg-a-konkurencianal-is-rosszabbak-a-brit-utasok-szemeben
https://profitline.hu/


https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
 

Franciaország 

 
Sosem volt még akkora bevétele Franciaországnak az idegenforgalomból, mint tavaly 
Franciaország turisztikai bevételei felülmúlták a 2019-es szintet. Az ország 58 milliárd eurót gyűjtött a nemzetközi 
turizmusból. A legnépszerűbb turisztikai célpont Európában továbbra is Spanyolország, ahol 64,8 milliárd eurót hagytak a 
turisták 2022. november végéig. Ezek a bevételek azért is kiemelkedők, mivel a kínai és a japán utazók továbbra is távol 
maradnak Európától. 
 
100 milliárd eurós vasútfejlesztés jön Franciaországban 
Franciaország azt tervezi, hogy 2040-ig 100 milliárd eurós vasúti beruházással erősíti meg vasúthálózatát, írja a Bloomberg. 
A projekt célja az ország elöregedő vasúthálózatának korszerűsítése és bővítése, a finanszírozást az állami vasúttársaság, 
az SNCF, az Európai Unió és a helyi önkormányzatok rakják össze. 
 
Óriási sztrájkhullám kezdődik a nyugdíjkorhatár emelése miatt, teljesen kiakadtak a franciák 
Franciaországban az állami vasúttársaság (SNCF) összes szakszervezete gördülősztrájkba kezd március 7-től a kormány 
tervezett nyugdíjreformja ellen, és csatlakozásra kérik a tagokat. Hasonló felhívást tettek közzé a párizsi tömegközlekedési 
vállalat szakszervezetei, a fuvarozók, a szemétszállítók, az olajfinomítók dolgozói és a tanárok. 
 
Akkora a szárazság, hogy vízkorlátozást vezetnek be Franciaországban 
Franciaországban vízkorlátozást vezetnek be helyi szinteken a téli szárazság miatt, hogy ezzel megelőzzék a nyári 
válsághelyzeteket. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.portfolio.hu 
www.napi.hu  
 

Horvátország 

 
6,3 százalékkal bővült tavaly a horvát gazdaság 
A horvát gazdaság teljesítménye 6,3%-kal bővült tavaly éves összevetésben. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított 
adatok szerint a negyedik negyedévben 4,2%-kal nőtt a GDP éves szinten, míg negyedéves bázison 0,9%-kal bővült, 
lassabban, mint a harmadik negyedévben, amikor a GDP 5,2%-kal nőtt. Az export 14,2%-kal, az import 14,6%-kal nőtt éves 
összehasonlításban. A bruttó beruházások és az állóeszköz-felhalmozás 9,6%-kal nőtt éves szinten, lassabban, mint az 

előző negyedévben, amikor a növekedés 8%-os volt. 
 
Nem sikerült megbuktatni a horvát kormányfőt 
Elbukott Horvátországban az ellenzék bizalmatlansági indítványa Andrej Plenkovic jobboldali kormányfő ellen. Az ellenzék 
számos ügyben elmarasztalta a kormányfőt. Őt hibáztatták a sziszeki (Sisak) finomító bezárása, a földrengés utáni 
újjáépítés kudarca, az egészségügyi reform elmaradása és több korrupciós ügy miatt, amelyekben korábbi miniszterek is 
érintettek voltak. A kormány visszautasította a miniszterelnök felelősségét, a parlamenti vita során pedig az is kiderült, 
hogy a többség határozottan kiáll a politikus mellett. 
 
Véglegesítette a horvát kormány az üzletek részleges vasárnapi zárvatartásáról szóló törvénytervezetet 
A horvát kormány elküldte a parlamentnek megvitatásra és elfogadásra a kereskedelmi törvény végleges módosítását, 
amely szerint egy éven belül – néhány kivételtől eltekintve – legfeljebb 16 alkalommal lehetnek majd vasárnap is nyitva az 
üzletek. A törvényjavaslat a tervek szerint július 1-jén lép hatályba, 16 munkavasárnap kivételével minden vasárnap és 
ünnepnapon zárvatartást rendel el. Horvátországban eddig az üzletek vasárnapi zárvatartására tett kísérletek mindegyike 
kudarcot vallott. 

 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 

https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.vg.hu/turizmus/2023/02/sosem-volt-meg-akkor-bevetele-franciaorszagnak-az-idegenforgalombol-mint-tavaly
https://www.portfolio.hu/uzlet/20230224/100-milliard-euros-vasutfejlesztes-jon-franciaorszagban-599186
https://www.portfolio.hu/global/20230228/oriasi-sztrajkhullam-kezdodik-a-nyugdijkorhatar-emelese-miatt-teljesen-kiakadtak-a-franciak-599956
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/franciaorszag-szarazsag-ivoviz-idojaras-korlatozas.768092.html
http://www.vg.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.napi.hu/
https://profitline.hu/63-szazalekkal-bovult-tavaly-a-horvat-gazdasag-446055
https://kitekinto.hu/2023/03/03/europai-ugyek/nem-sikerult-megbuktatni-a-horvat-kormanyfot/205431/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2023/02/23/veglegesitette-a-horvat-kormany-az-uzletek-reszleges-vasarnapi-zarvatartasarol-szolo-torvenytervezetet
https://hirado.hu/


https://kitekinto.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Írország 

 
Sorra tiltják be a bankok a ChatGPT-t 
Írország központi bankja a legújabb pénzügyi intézmény, amely megtiltotta az alkalmazottainak, hogy a ChatGPT-t 
használják. Az ír jegybank a kiberbiztonsági szabályainak megfelelően rendelte el a korlátozásokat. Három írországi 
nagybank - az AIB, a Permanent TSB és a Bank of Ireland - is hasonló lépéseket fontolgat. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Leállt a kőolajszállítás Lengyelországba a Barátság vezetéken 
Oroszország az utolsó, érvényes szerződés értelmében leszállított tétellel végleg leállította a kőolajexportot 
Lengyelországba a Barátság vezetéken. Daniel Obajtek, a PKN Orlen vezérigazgatója a Twitteren közölte, hogy 
felkészültek a leállásra. „A nyersolaj mindössze 10 százaléka érkezik Oroszországból, és más forrásokból származó olajjal 
fogjuk pótolni” – írta. 
 
Már atomüzletet kötöttek a lengyelek az amerikaiakkal 
Lengyelország hátat fordít a Roszatomnak, az amerikai Westinghouse építheti az új atomerőművüket. 2043-ig hat 
atomreaktort terveznek a barna- és feketeszén kiváltására az energiamixben. 
 
FORRÁS:  
https://www.portfolio.hu/ 
https://mandiner.hu/ 
 

Németország 

 
Felpörgött a német ipar 
Januárban a vártnál jelentősebben bővült a német ipari termelés az előző havihoz képest. Az év első hónapjánan 
szezonális és naptári kiigazítással 3,5 százalékkal nőtt a német ipari termelés decemberhez képest, amikor 2,4 százalékos 
csökkenést regisztráltak. A szakértők várakozásának átlagában szerényebb, 1,4 százalékos havi szintű ipari 
termelésnövekedés szerepelt januárra. 
 
Az erős amerikai kereslet pörgette Európa legnagyobb gazdaságának külkereskedelmét 
A német export januárban a vártnál nagyobb mértékben, havi szinten 2,1 százalékkal, az előző év azonos hónapjához 
képest 8,6 százalékkal, 130,6 milliárd euróra nőtt. Az import 113,9 milliárd eurót tett ki, ami havi szinten 3,4 százalékos 
csökkenés, viszont az előző év azonos időszakához képest 5,2 százalékos gyorsulásnak számít. Az Ifo elemzése alapján 
csak a piaci verseny fokozása segíthetne megakadályozni a túlzott mértékű áremelkedést. 
 
Sok cég profitnövelésre használta az inflációt 
A tavalyi negyedik negyedévében is megfigyelhető volt, hogy egyes cégek a beszerzési árak növekedése által indokoltnál 
nagyobb mértékben emelték eladási áraikat profitjuk növelése érdekében – derült ki a müncheni Ifo gazdaságkutató 
intézet elemzéséből. 
 
Németország a munkanélküliség problémájának megszűnését reméli 
Németország legfontosabb rövid távú célja a gazdasági növekedés újraindítása, hosszabb távon pedig a 
klímasemlegesség elérése. A gazdaságra és a társadalomra váró feladatok révén éveken belül megszűnhet a 
munkanélküliség, és nemcsak a hazai munkaerőre, hanem külföldiekre is szükség van – fejtette ki a német kancellár. 
Rámutatott, hogy a klímasemleges ipar megteremtéséhez 2030-ig naponta négy-öt szélturbinát kell felállítani és 40 
labdarúgó pályának megfelelő nagyságú területen kell kiépíteni napelemtelepet. Robert Habeck alkancellár hozzátette, 
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hogy a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az új üzleti modellek szétterjedésével járó gazdasági átalakulás 
évtizedekig „jólétet és növekedést” hozhat Németországnak és egész Európának. 
 
Megszűnt Németország orosz gázfüggősége 
Berlin alig egy év alatt megteremtette a függetlenséget az orosz földgáztól – jelentette ki Robert Habeck német 
alkancellár, gazdasági miniszter. A váltást azért kellett végrehajtani, mert Vlagyimir Putyin a kínálat mesterséges 
szűkítésével erre kényszerítette az országot. 
 
Árstopot vezettek be Németországban 
Életbe lépett Németországban a lakossági és a vállalati fogyasztók terheit egyaránt csökkentő új energiaár-támogatási 
rendszer. A német árfék rendszer a földgázra, az áramra és a távhőre vonatkozik. Lényege, hogy a szolgáltató az előző 
évi fogyasztás 80 százalékáig kedvezményes árat számol fel. A rendszer visszamenőleg, januárra és februárra is érvényes. 
 
Új feltételeknek kell megfelelniük a Németországba exportáló cégeknek 
Új környezetvédelmi és emberi jogi követelményeknek kell megfelelniük a Németországba exportáló cégeknek, ha a 
beszerző vállalat globálisan 3000 főnél több munkavállalót foglalkoztató német cég. 2023. január elsejétől minden 3000-
nél több alkalmazottal rendelkező, Németországban működő vállalat köteles kezelni és csökkenteni az emberi jogi, illetve 
környezetvédelmi kockázatokat a teljes beszállítói láncában. 
 
Elkötelezett a német kormány a hadsereg fejlesztése mellett 
Németország a GDP-je legalább 2 százalékára növeli a védelmi kiadásait, összhangban a NATO-előírásokkal. Erről Olaf 
Scholz kancellár beszélt a német szövetségi parlament ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, hogy hazája elkötelezett 
Ukrajna támogatása mellett, és a háborút igazságos békének kell lezárnia. 
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Nyugat-Balkán  

 
Az oroszok elleni újabb ENSZ-határozatot az összes nyugat-balkáni ország megszavazta 
A nyugat-balkáni országok, beleértve Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát is, megszavazták azt az ENSZ-határozatot, 
amely az orosz erők Ukrajnából történő azonnali kivonását követeli. A szerb magatartást lehet úgy értelmezni, hogy 
Belgrád Ukrajna mellett szavazott, de úgy is, hogy Szerbia ismét Oroszország ellen szavazott, aminek belpolitikai 
következményei is lehetnek. A döntés az ukrán-szerb, de főleg az orosz-szerb bilaterális kapcsolatokat befolyásolhatja. 
 
Elmaradt a nagy összeborulás 
Arra számított a nemzetközi közösség, hogy február 27-én megteheti az első hivatalos lépést Szerbia és Koszovó a 
meglehetősen viharos kapcsolatuk normalizálása felé. A német-francia terv végére azonban ezúttal sem került végül 
aláírás, a szerb elnök és a koszovói miniszterelnök pedig változatlanul egymásra mutogat. 
 
Szerbia GDP-növekedése 0,4%-ra lassult 2022 negyedik negyedévében 
Szerbia gazdasági teljesítménye 2022 negyedik negyedévében reálértéken 0,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához 
képest, miután a harmadik negyedévben 1 %-os volt az éves növekedés. A negyedéves számítás alapján kapott 2022-es 
reál bruttó hazai termék (GDP) növekedés éves szinten 2,3%-ra lassult. Szerbia gazdasági teljesítménye 2021-ben 7,4%-
kal nőtt. 
 
Az EU 598 millió eurót ad Szerbiának a Belgrád–Niš gyorsvasút megépítésére 
Az Európai Unió és Szerbia megállapodást írt alá a Belgrád és Niš közötti nagysebességű vasútvonal megépítéséhez 
nyújtott uniós támogatás első részletének folyósításáról. Ez a szakasz a Közép-Európát Szalonikivel összekötő1 10-es 
számú páneurópai vasúti folyosó része, a ráfordított uniós pénz a legnagyobb pénzügyi hozzájárulás egy szerbiai 
projekthez, amelyet az Európai Unió valaha is nyújtott Szerbiának.  
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Az albán kormány 340 euróra emeli a minimálbért 
Edi Rama miniszterelnök február 9-én bejelentette, hogy a kormányzat döntése alapján a következő hetekben a 
minimálbért 34.000-ről 40.000 lekre (kb. 340 euró) emelik. A kormány célja a minimálbér 45.000 lekre emelése, két éven 
belül. 
 
Határmódosítás és területcsere Szerbia és Bosznia-Hercegovina között a béke jegyében 
Hosszas tárgyalási szünet után határmódosításra és területcserére kerülhet sor Szerbia és Bosznia-Hercegovina között, 
miután a boszniai államelnökség elfogadta a Szerbiával közös határ megváltoztatásának lehetőségét vizsgáló 
szakbizottság javaslatát. A kezdeményezéssel a boszniai fél a határ egyszerűbb átjárhatóságát, míg Szerbia a Drina menti 
boszniai településekkel szemben felhalmozott tetemes adósságának elengedését szeretné elérni. 
 
Sztáray Péter búcsúlátogatáson fogadta Goran Sztevcsevszkit, az Észak-Macedón Köztársaság budapesti nagykövetét 
Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára 
2023. február 27-én hivatalában búcsúlátogatáson fogadta Goran Sztevcsevszkit, az Észak-Macedón Köztársaság 
budapesti nagykövetét. A felek megvitatták a régió és Észak-Macedónia aktuális politikai és biztonsági helyzetét, 
valamint energetikai és gazdasági kérdéseit, illetve kitértek Észak-Macedónia EBESZ-elnökségére is. 
 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések 2022-ben 47%-kal nőttek éves szinten 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) tavaly elérte a 753,8 millió eurót (800,2 millió 
dollár), szemben a 2021-es 512 millió eurós nettó értékkel. A vállalatközi hitelezés adta az országba irányuló összes 
közvetlen befektetés nagy részét 2022-ben, összege 457,6 millió euró volt, míg a tőkebefektetések 307,2 millió eurót 
tettek ki. 
 
Milo Djukanovic ismét indul az államfői székért Montenegróban 
Újraindul a köztársasági elnöki székért Milo Djukanovic, Montenegró hivatalban lévő elnöke. A Nyugat-barát elnök 2006-
ban függetlenítette Montenegrót Szerbiától, később pedig a Nyugat felé fordult, szakított Oroszországgal, valamint 
elindította az európai uniós és NATO-csatlakozási tárgyalásokat. A politikus támogatottsága azonban az utóbbi években 
csökkent, a legutóbbi parlamenti választáson pártja ellenzékbe került, és a köztársasági elnök jogköreit is szűkítette 
tavaly a podgoricai parlament a kormányalakítási ellentétek miatt. 
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Olaszország 

 
A vártnál kevésbé lassult az infláció Olaszországban 
Olaszországban februárban 9,2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves szinten, miután januárban 10 százalékos 
emelkedést mértek. 
 
Már az olaszok sem engedhetik meg maguknak a pizzát 
A házi sajtos pizza előállítási költsége elképesztő mértékben emelkedett Olaszországban. A termék inflációs kosarába 
ráadásul néhány alapvető élelmiszer mellett a rezsi is beleszámít. Közben a mirelit termékek sokkal kevesebbe kerülnek. 
 
Csökkent a nyereség az olasz édesipari cégnél 
A Raffaello és más édességek gyártója, az olasz Ferrero csoport nettó nyeresége mintegy negyedével esett vissza a 2021–
2022-es pénzügyi évben. A második világháború után, 1946-ban alapított édességgyártó nettó nyeresége 751 millió euróra 
esett az augusztus 31-én zárult pénzügyi évben. 
 
A Starbucks olívaolajos kávéitalokat dob piacra Olaszországban 
Többen a Starbucks bojkottjára szólítottak fel, amikor a cég bejelentette, hogy 2018-ban megnyitja első üzletét 
Olaszországban. A Starbucks bejelentette, hogy olívaolajos kávét dob piacra Olaszországban. Howard Schultz 
vezérigazgató szerint az olívaolaj „váratlan, bársonyos, vajas íze javította a kávét, és gyönyörűen megmarad a szájban”.   
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Románia 

 
Öt térképen mutatjuk Románia megyéinek 2022-es gazdasági erejét és teljesítményét 
Olyan megye is van Romániában, ahol az egy főre jutó GDP az országos átlagnak csak a 45%-át éri el, miközben a főváros 
és a 7 leggazdagabb megye az ország gazdasági teljesítményének több mint feléért felelős. Ami a megyei szintű GDP-
növekedéseket illeti, a legnagyobb pozitív meglepetést az egyik székely megye, Kovászna okozta, de az elmúlt években 
megszokott kép nem sokat változott tavaly sem: ugyan minden térség fejlődött valamennyit, a szegényebb megyék 
gazdasági lemaradása a tehetősebbektől inkább nő, mint csökken. 
 
Bajban vannak a román cégek 
Az infláció, a szomszédban zajló háború és a fogyasztás visszaesése miatt tavaly több mint 135 ezer vállalkozás vált 
fizetésképtelenné, függesztette fel, vagy szüntette be tevékenységét Romániában, csaknem 15%-kal több, mint 2021-
ben. Tavaly 73 639 vállalkozást töröltek a cégjegyzékből (ez 10%-os növekedés), 39 320-at oszlattak fel (+24,2%), 15 700 
függesztette fel tevékenységét (+20,5%), és 6649 vált fizetésképtelenné (+8,2%). Az idei perspektívák sem bíztatóak, 
mert egyre terjed a körbetartozás, jelentősen visszaszorult a beszállítói hitelezés és jelentősek az inflációs terhek. 
 
Tavaly csaknem 13%-kal nőtt a román építőipar termelése 
Tavaly 12,9%-kal nőtt Romániában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint az előző évhez, míg a 
szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 10,8% volt. A tavalyi növekedés főleg a felújítási 
munkálatoknak volt köszönhető, amelyek volumene 25,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A karbantartási és 
javítási munkálatok volumene 20,2%-kal, az új építéseké 8,9%-kal nőtt. 
 
Egymilliárd euróból épül napelemgyár Romániában 
Romániában is napelemgyárat épít az alternatív energiaforrásokra szakosodott német AE SOLAR. A több ütemben 
megvalósítandó beruházás összértéke eléri az egymilliárd eurót. A projekt első, még idén elinduló szakaszában 2 
gigawatt (GW) teljesítménynek megfelelő napelem gyártását tervezik, a teljes gyártósor meghonosítását követően pedig 
a romániai termelés eléri majd az évi 10 GW teljesítményt, ami az európai szükséglet egyharmadát teszi ki. 
 
Román kapun jön majd az azeri gáz Európába 
Marcel Ciolacu házelnök szerint Románia számára rendkívüli lehetőségeket rejt, hogy azeri energiahordozók "európai 
uniós kapuja" lehet, és ezáltal fontos regionális szereplővé válhat Európa energetikai biztonságának garantálásában. 
Ciolacu három nagyszabású energetikai projektről tárgyalt az azeri államfővel. 
 
Ion, a robot képviseli a közvéleményt a román miniszterelnök kabinetjében 
A román kormány március 1-i ülésén mutatta be Iont, a mesterséges intelligenciával működő új tanácsadót Nicolae Ciuca 
miniszterelnök, ami egy tükör formájában testet öltve az ország lakosságát hivatott képviselni a kabinetben. A világ első 
kormányzati robottanácsadójaként emlegetett fejlesztés abban segítheti az ország vezetését, hogy a döntéseik során 
jobban figyelembe vehessék választók mindennapi gondjait, sőt, idővel saját ötleteket felvethet majd az üléseken. 
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Szlovákia 

 
Az évszázad reálbércsökkenését mérték Szlovákiában 
Az utóbbi 22 év legerőteljesebb reálbércsökkenése történt Szlovákiában. Tavaly a reálbérek átlagosan 4,5%-kal estek 
vissza a 15%-ot meghaladó infláció miatt.  Utoljára 2011-ben és 2012-ben estek vissza a reálbérek a pénzügyi világválság 
hatására, de akkor is csak 1,6, illetve 1,2%-kal. A vásárlóerő mérséklődése valamennyi ágazatot (leginkább az 
egészségügyet és az oktatást) és az ország valamennyi megyéjét érintette. 2022-ben az országos átlagbér 1304 euróra 
kúszott fel (2021-ben 1211 euró volt), ami 7,7%-kal több a 2021-es szintnél.  
 
Befagyott az ingatlanpiac 
Amikor egy évvel ezelőtt a szlovák bankok emelni kezdték a jelzáloghitelek kamatait, nyilvánvaló volt, hogy ez az elmúlt 
évek ingatlanpiaci fellendülésének a végét jelenti. A legfrissebb adatok szerint a szlovák ingatlanárak 2022 utolsó 
negyedévében 1,94%-kal csökkentek egy többéves növekedési ciklust követően. Az elkövetkező hónapokban nem 
várhatóak jelentős változások a szlovák ingatlanpiacon. 
 
Új párt megalakítását jelentette be az ügyvezető szlovák miniszterelnök 
Új politikai párt megalakítását jelentette be Eduard Heger ügyvezető szlovák miniszterelnök kormánya néhány 
miniszterével együtt tartott sajtótájékoztatóján Pozsonyban. Eduard Heger, aki a 2016-os és a 2020-as parlamenti 
választásokon is az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek OLaNO színeiben szerzett mandátumot, a most 
bejelentett párt, a Demokraták (Demokrati) elnöke lesz, az új párt célja, hogy egyesítse a jobbközép pártokat. 
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Szlovénia 

 
A szlovén kormány megemelte a 2023-as GDP-növekedési előrejelzést 
A szlovén kormány makrogazdasági elemző és fejlesztő intézete (UMAR) a szeptemberi 1,4%-ról 1,8%-ra javította a 2023-
as gazdasági növekedési előrejelzését, de a 2024-es becslését 2,6%-ról 2,5%-ra csökkentette. Az UMAR 2023-ban 
mérsékelt beruházásnövekedésre számít, amelyet az állami és uniós források támogatnak, valamint a magánfogyasztás és 
az export gyenge növekedésére, amely az év második felében ismét gyorsabban fog növekedhet. 
 
Leállítja az elsődleges alumíniumgyártását a szlovén Talum 
A csaknem 60 éve elsődleges (primer) alumíniumgyártással foglalkozó szlovén Talum alumíniumkohó áprilisban leállítja a 
még működő elektrolitkemencéit, és teljesen áttér az alumíniumfeldolgozásra és egyéb jövedelmező tevékenységre. A 
Talum szerint ez volt az egyetlen logikus döntés, mivel a tevékenység már nem volt fenntartható. 

 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Európai Unió 

 
Brexit: megállapodott Brüsszel és London az északír protokollról 
Megállapodott az Európai Unió és az Egyesült Királyság az északír kereskedelmi protokollról. Ez az ügy évek óta 
feszültséget okozott London és Brüsszel között. A mostani javaslatot még a brit törvényhozásnak is jóvá kell hagynia. 
 
Már biztos: nem enyhül az inflációs nyomás Európában 
Valamelyest csökkent ugyan az euróövezet inflációs rátája februárban, a változékony elemek nélkül számolt maginfláció 
azonban még emelkedett is. Ez folytatódó szigort hozhat az Európai Központi Bank részéről: az év eleji optimizmus után 
szorulhat az európai gazdaságot bénító abroncs. 
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Elnapolta az unió a belsőégésű motorok kivezetéséről szóló szavazást 
Németország kérésére az Európai Unió Tanácsa elhalasztotta az új gyártmányú benzin- vagy dízelmotoros autók 
értékesítésének 2035-től való betiltásáról szóló végszavazást – tájékoztatott az uniós tanács elnökségét betöltő 
Svédország illetékes diplomatája március 03-án. 
 
Banki alappal védené iparát az EU az amerikai mézesmadzag kísértésével szemben 
Az Európai Beruházási Banknak még csak tőkét sem kellene emelnie az alap létrehozásához, amelyből az Európának 
versenyelőnyt biztosító technológiák és iparágak támogatását finanszíroznák. 
 
Létrejött az európai atomkoalíció 
Franciaország vezetésével állapodott meg tizenegy európai uniós tagország kedden Stockholmban az atomenergia terén 
folytatott együttműködés mélyítéséről, az európai energetikai miniszterek találkozójának margóján. 
 
Csökkentek a termelői árak az eurózónában 
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat március 03-i jelentése alapján az euróövezetben a vártnál nagyobb 
mértékben csökkentek a termelői árak januárban az előző havihoz képest. 
 
Hatalmas összeggel támogatja az EU a szerb vasútfejlesztést 
A Belgrádot a dél-szerbiai Nissel összekötő vasút fejlesztésére Szerbia 598 millió euró vissza nem térítendő támogatást 
kapott az Európai Uniótól; az erről szóló szerződést kedden írták alá egy Belgrádból dél felé tartó vonaton. 
 
Az Európai Unió 2024-re halasztja az ETIAS elindítását 
Az Európai Unió ismét elhalasztotta az Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) elindítását. Az EU 
Migrációügyi és Uniós Belügyi weboldalán a korábbi 2023 novemberi dátumot 2024-re változtatták. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.vg.hu  
www.kitekinto.hu  
www.turizmus.com 
 

FÁK-országok régió 

 
Elfogadták a tizedik szankciós csomagot 
Az EU jóváhagyta az Oroszország elleni tizedik szankciócsomagot – közölte a Twitteren az Európai Unió Tanácsának svéd 
soros elnöksége. A közlés szerint a csomag szigorúbb exportkorlátozásokat tartalmaz a kettős felhasználású termékek és 
technológiák tekintetében, továbbá célzott korlátozó intézkedéseket a háborút támogató, propagandát és álhíreket 
terjesztő vagy az Oroszország által a háborúban használt drónokat szállító személyekkel és szervezetekkel szemben. 
 
Megint veszélyesebbé vált ma a világ, megszólalt Putyin, Biden és a kínaiak – összefoglaló 
Oroszország felfüggeszti részvételét az Új START megállapodásban, közben a cseh vezérkari főnök szerint Európában 
már nem elképzelhetetlen a háború. Biden újabb szankciókat lengetett be Varsóban, miközben az amerikai és az európai 
vezetők Kínát fenyegetik, amely egyre aktívabb külpolitikát folytat, Peking ugyanis aktívabb szerepet kíván játszani 
abban, hogy az ukrajnai konfliktus véget érjen. 
 
Kína mégis beállhatott Oroszország mögé  
Míg a szankciók eleinte Oroszországnak meredek visszaesést okoztak a kereskedelemben, sokan nem figyeltek arra, ami 
ezután történt, pedig bizonyos ágazatokban, különösen az olyan területeken, mint amilyen a chipeké, fellendülés történt. 
Kína és a hozzájuk tartozó Hongkong mostanra az elsődleges félvezető exportőre lett az oroszoknak. A félvezetőkből 
Moszkva összességében így is kevesebbet kap, pedig az import épp felívelőben volt az ukrán harcok előtt. Még 2017-ben 
a félvezetőkből 1,1 milliárd dollár értékben történt a behozatal. Ez a mutató 2021-re elérte az 1,6 milliárd dollárt. 
 
Az orosz nukleáris fűtőanyagtól Európa nem tud szabadulni 
Az Európai Unió gyorsan csökkentette az orosz szén-, gáz- és olajimportot. Az orosz fosszilis energiahordozókkal 
szembeni uniós szankciók végleg átformálták a kereskedelmet. A szénimport lenullázódott, az orosz nyersolajat pedig 
tilos hajóval behozni. Ezzel szemben az atomenergia – történelmi és gyakorlati okokból egyaránt – nehezebben 
megoldható feladatnak bizonyult az uniós országok számára.  
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Többet költött az USA egy év alatt Ukrajna felfegyverzésére, mint 9 év alatt Afganisztánra 
A háború kezdete óta az Egyesült Államok (2023. január 15-ig) 46,6 milliárd dollárnyi katonai segélyt juttatott Ukrajnába. 
A Kijevnek küldött egy évnyi hadisegély költsége magasabb, mint amit a Pentagon az afganisztáni háború 2001 és 2010 
között eltelt időszakában a konfliktusba invesztált, pedig ott saját csapatokkal is részt vett a konfliktusban.  
 
Szorosabbra fűzi a gazdasági kapcsolatokat Románia és Moldova 
Az orosz–ukrán háború árnyékában ismét felértékelődött a román–moldovai kapcsolatok értéke, a szálakat pedig 
szorosabbra tervezi fűzni a két ország – derült ki a moldovai miniszterelnök, Dorin Recean romániai látogatása során. A 
két ország közti gazdasági kapcsolatok felpörgetése mind a két fél számára előnyös, így a tavalyi év során már 1,2 milliárd 
dollárral, 3,5 milliárdra bővülő kereskedelmi kapcsolatot a továbbiakban is fejleszti a két állam.  
 
Kulcsfontosságú országba látogatott Nagy Márton  
Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter Bakuban találkozott Mikayil Jabbarovval, az Azerbajdzsáni Köztársaság 
gazdasági miniszterével. A tárgyaláson a tárcavezetők áttekintették a magyar-azeri gazdasági kapcsolatokat, különös 
tekintettel az ipari, az energiaügyi és a mezőgazdasági együttműködésre – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.  
 
Blinken baráti hangnemben tárgyalt a közép-ázsiai partnerországokkal 
Ahogy az várható volt, Oroszország ukrajnai támadása árnyékot vetett Antony Blinken amerikai külügyminiszter 
kazahsztáni és üzbegisztáni látogatására. Az Egyesült Államok külügyminisztere március 1-jén Taskentben az 
újságíróknak nyilatkozva, elismerte, hogy a háború óriási nehézségeket okozott Közép-Ázsiának, majd hangsúlyozta, 
hogy ezek a nehézségek csak megerősítették az USA azon szándékát, hogy kiszélesítsék a térségbeli kapcsolataikat 
Közép-Ázsia stabilitásának fenntartása érdekében. Ezért 2023-ban 20 millió dollárt különített el a Fehér Ház „Gazdasági 
Fenntarthatósági Kezdeményezések Közép-Ázsiában” keretprogramjában.  
 
Kazahsztán bezárja oroszországi kereskedelmi képviseletét 
Hivatalos közleményben jelezte a Kazah Köztársaság Kereskedelmi és Integrációs Minisztériuma, hogy felszámolják az 
oroszországi kereskedelmi képviseletüket. A minisztérium ugyanakkor hozzátette, hogy a döntés nem érinti az 
Oroszországgal folytatott kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés fejlesztését. 
 
Németország kazah olajat is vesz – Oroszországon keresztül 
Az orosz tranzitcég, a Transznyefty közölte, hogy megkezdte az olaj szivattyúzását Kazahsztánból Lengyelországon 
keresztül Németországba a Barátság vezetéken. Az orosz vállalat hírét megerősítette a kazah olajvezetékeket 
üzemeltető KazTransOil is. Bár az Európai Unió december 5-én tilalmat rendelt el az Oroszországból származó tengeri 
olajimportra, továbbra is érkezik nyersanyag csővezetéken, részben azért, hogy biztosítsa a EU tengerparttal nem 
rendelkező országainak – Szlovákia, Csehország és Magyarország – ellátását. 
 
Türkmenisztán medvecsapdában  
Türkmenisztán arra számít, hogy az orosz Gazprom új ügyfeleket biztosít neki, mindez persze azzal a kockázattal jár, hogy 
tovább csorbul kivívott függetlensége. Az ország diktatórikus rezsimje évtizedek óta büszke arra, hogy képes fenntartani 
az ország szuverenitását, és nem avatkozik bele geopolitikai konfrontációkba. Ám egyes hangok újabban 
megkérdőjelezik, hogy mi a büszkeség számukra, hiszen minden előzetes ok nélkül Alekszej Miller, a Gazprom első 
embere látogatást tett Türkmenisztánban február 15-én és találkozott Serdar Berdimuhamedow hivatalban levő türkmén 
elnökkel.  
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Kína 

 
Jó erőben a kínai szolgáltatószektor 
A vártnál nagyobb mértékben javult februárban a szolgáltatóipari aktivitás Kínában a Caixin gazdaságkutató intézet 
beszerzésimenedzser-indexe (BMI) alapján. A szolgáltatóipari BMI 55,0 pontra, hat havi csúcsra emelkedett februárban a 
januári 52,9 pontról a várt 54,7 pont helyett. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének 
a csökkenését, 50 pont feletti értéke pedig a növekedését jelzi. Az új megrendelések 2021 áprilisa óta a legnagyobb 
mértékben emelkedtek, az export növekedésének az üteme pedig közel négyéves csúcsot ért el. A növekedés elsősorban 
a járványvédelmi korlátozások enyhítésére vezethető vissza. 
 
Felháborodott Mark Mobius a kínaiak lépésén: nem tudja kivonni a pénzét a milliárdos befektető 
Mark Mobius milliárdos befektető a FOX Businessnek beszélt arról, hogy Kína tőkekontrollja miatt nem tudja kivonni a 
pénzét az országból – számol be a hírről a Reuters. Mark Mobius arra figyelmeztette a befektetőket, hogy "nagyon-nagyon 
óvatosan" fektessenek be egy olyan gazdaságba, amelyet a kormány ilyen erős ellenőrzés alá von. Van egy számlám a 
HSBC-nél Sanghajban. Nem tudom kivenni a pénzemet. A kormány korlátozza a pénz kiáramlását az országból - mondta 
Mobius, a FOX Businessnek adott interjúban. 
 
Aggasztó bejelentést tett Kína: 7,2 százalékkal növelik a hadseregfejlesztési kiadásokat 
A világban növekvő feszültségek és a globális bizonytalanság miatt Kína 7,2 százalékkal növeli védelmi kiadásait - mondta 
Li Ko-csiang miniszterelnök a Népi Kongresszus éves ülésszakának megnyitóján vasárnap Pekingben. A tervek szerint Kína 
2023-ban 1,55 ezermilliárd jüant költ katonai fejlesztésekre, ami a 2013-as kiadások nagyjából kétszerese. A Világbank 
szerint az ázsiai ország bruttó hazai össztermékének (GDP) 1,7 százalékát fordította a hadseregre 2021-ben. Li egyúttal a 
fegyveres erők modernizálására, harckészültségük megerősítésére és katonai képességeik javítására szólított fel a 
jelenlévő háromezer küldött előtt. 
 
Kínából Indiába költöztetheti az iPhone-gyártást az Apple nagy partnere 
700 millió dollárból építene gyárat Indiában az Apple tajvani partnere, a Foxconn – írja a Bloomberg az ügyhöz közel álló 
forrásokra hivatkozva. A vállalat a dél-indiai Karnatka állam fővárosában tervezi felépíteni a gyárat, Bengaluru 
repülőteréhez közel, ahol iPhone-alkatrészeket gyártanának. Nem csak az Apple kiszolgálása lenne a cél, de a Foxconn a 
jelenleg kiépítés alatt álló elektromos jármű üzletágához is gyártana alkatrészeket. Az új indiai gyártóhely várhatóan 
mintegy 100 ezer munkahelyet teremt a Bloomberg információi szerint. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
A török gazdaság a vártnál jobb, 5,6%-os növekedést ért el 2022-ben 
Törökország bruttó hazai terméke (GDP) 2022-ben éves szinten 5,6%-kal, 15 billió TL-ra (905,5 milliárd dollár) nőtt 2022-
ben, ami meghaladta az 5,2%-os piaci várakozásokat. A gazdaság 2022 második felében kezdett lassulni a belföldi és a 
külföldi kereslet visszaesésével, részben azért, mert Törökország fő kereskedelmi partnereinél az ukrajnai háború miatt 
visszaesett a gazdasági növekedés, ami negatívan hatott az exportra. Az áruk és szolgáltatások exportja éves szinten 9,1%-
kal, míg az import 7,9%-kal bővült az előző évhez képest. 
 
Csökkent a török infláció, már csak 55% 
Februárban – az 55,7%-os elemzői várakozásoktól némileg elmaradva – 55,2%-ra csökkent az éves infláció Törökországban 
a januári 57,7%-ról. A török infláció az előző 4 hónapban csökkenést mutatott, miután 85% felett, 1998 óta nem látott 
szinten tetőzött. A csökkenésnek főleg statisztikai okai vannak: a 2021-es devizaválság gyors átárazódást hozott, így a 
bázis nagyon magas. Az árak azonban most sokkal lassabb ütemben mérséklődnek, mivel a földrengés következményei 
tovább rontják a kilátásokat, miközben a monetáris politika továbbra is rendkívül laza. 
 
A földrengés a török agráriumot is súlyosan érintette 
Az gazdasági ágazatok közül a török GDP termeléséből magas arányban (6,6%-kal) részesedő mezőgazdaság szenvedte 
el a legnagyobb veszteséget, ami kihatással lesz az egész ország élelmiszer ellátására és export-importjára. A 
földrengésekben leginkább érintett 9-10 térség adja ugyanis az ország termésének búzából a 20,3%-át, kukoricából a 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230303/jo-eroben-a-kinai-szolgaltatoszektor-600712
https://www.portfolio.hu/befektetes/20230305/felhaborodott-mark-mobius-a-kinaiak-lepesen-nem-tudja-kivonni-a-penzet-a-milliardos-befekteto-600922
https://www.portfolio.hu/global/20230305/aggaszto-bejelentest-tett-kina-72-szazalekkal-novelik-a-hadseregfejlesztesi-kiadasokat-600906
https://www.portfolio.hu/uzlet/20230303/kinabol-indiaba-koltoztetheti-az-iphone-gyartast-az-apple-nagy-partnere-600632
https://www.portfolio.hu/
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-economy-logs-better-than-expected-56-growth-in-2022
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230303/csokkent-a-torok-inflacio-mar-csak-55-600584
https://www.agroinform.hu/gazdasag/torokorszag-foldrenges-hatasa-mezogazdasag-62834-001


40,2%-át, gyapotból a 71%-át, mandarinból pedig a 81%-át. Egy kapcsolódó hír szerint a török agrárminisztérium az 
árstabilitás biztosítása érdekében április 14-ig kiviteli tilalmat rendelt el a friss és a fagyasztott paradicsomra egyaránt. 
 
Megvan, ki lesz Erdogan ellenfele a török elnökválasztáson 
A hatpárti török ellenzéki pártszövetség a várakozásoknak megfelelően a legfőbb ellenzéki tömörülés, a kemalista 
Köztársasági Néppárt (CHP) elnökét, Kemal Kilicdaroglut nevezte meg köztársasági elnökjelöltként – és így Recep Tayyip 
Erdogan török elnök kihívójaként – a május 14-re tervezett választásokra. A szövetség közös programjának legjelentősebb 
pontja, hogy visszaállítaná az ország parlamentáris berendezkedését a jelenlegi végrehajtó elnöki rendszer helyett. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Soha nem látott mértékben termeltek megújuló energiát az Egyesült Államokban az elmúlt évben 
A megújuló energiaforrások 2022-ben az Egyesült Államok teljes energiaszükségletének 13 százalékát, az elektromos 
áramszükségletnek pedig a 23 százalékát biztosították. Ez rekordnak számít, és annak ellenére alakult így, hogy tavaly 
a megújuló energiaforrások kinyerését lehetővé tevő termelők építése lelassult az USA-ban az előző évekhez képest, 
elsősorban az infláció és az utánpótlási nehézségek miatt. 
 
Csökkent a tartós javak megrendelése az Egyesült Államokban 
Januárban a vártnál nagyobb mértékben csökkent a tartós javak megrendelése az Egyesült Államokban. Januárban 4,5 
százalékkal esett a tartós fogyasztási cikkek megrendelése az előző hónaphoz képest, a decemberi jelentős, 5,1 
százalékos havi bővülés után. A piac 4,0 százalékos havi zsugorodást várt januárra. A megrendelések januári visszaesését 
a szállítóeszközök megrendelései vezették 13,3 százalékos csökkenéssel, azon belül a nem védelmi célú repülőgépek és 
alkatrészek rendelései estek a legnagyobb mértékben, havi szinten 54,6 százalékkal. 
 
Globális minimumadó: fél Amerika őrjöng, felelősségre vonnák Bident Kína támogatása miatt 
Bár az OECD költségvetéséből évente 80 millió dollárt az Egyesült Államok biztosít, a párizsi központban megszülető 
globális minimumadó leginkább Kína érdekeit szolgálja – ezen dühöng a Képviselőház republikánus többsége, amely azt 
ígéri, meglesz a következménye annak, hogy Joe Biden kormánya kudarcot vallott a tárgyalások során. 
 
Amerika földbe döngöli Európát, mi meg tétlenül nézzük 
Az USA és Európa között kezdenek kirajzolódni egy új kereskedelmi háború körvonalai. A tét nem kicsi: a harc az autóipar 
jövőjéért folyik. Az, hogy Washington meg akarja torpedózni az európai járműgyártást, már évek óta világos. Az Unió 
döntéshozói viszont sokáig abban bíztak, hogy az ellentétek majd maguktól elsimulnak. Amikor Donald Trump 
belengette, hogy vámot fog kivetni a kontinensünk autóipari óriásaira, az EU-ban sokan remélték, hogy mindez csak egy 
republikánus ötlet. 
 
Az amerikai big tech cégek az európai lakosságra háríthatnak minden különadót 
Ha Európa különadóval sújtja az amerikai internetes óriáscégeket, akkor azok biztosan a lakosságra fogják áthárítani a 
pluszköltségeiket – mondta Micky Adriaansens holland gazdasági miniszter. Az Európai Unióban egyre nagyobb az 
igény egy ilyen különadóra, hogy legyen miből finanszírozni az 5G-s hálózatfejlesztéseket. A miniszter szerint a különadó 
bevezetése megnövelné az európai lakosság költségeit. 
 
Nagy hatása lehet az USA lépésének, a Tesla máris döntött 
A Tesla bár már megkezdte az akkumulátorok összeszerelését a németországi üzemében, de az amerikai 
inflációcsökkentő törvénynek köszönhetően (Inflation Reduction Act, IRA) a gyártást az Egyesült Államokban fogja 
összpontosítani. Ezzel a Tesla lett az egyik első olyan cég, amelyik az amerikai csomag által kiváltott stratégiaváltásról 
döntött és nyilatkozott. 
 
Amerika szakít Magyarországgal - kemény lesz, de így túlélheti! 
A Napi.hu által megkeresett adójogi szakértők szerint az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között fennálló 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény felmondása alapvetően a magyar befektetőknek és az Amerikai 
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Egyesült Államokkal üzleti kapcsolatban lévő vállalkozásoknak jelent majd terhet, ugyanakkor számos lehetőség 
mutatkozik a probléma megoldására. 
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Kanada 

 
Trónfosztás: Kanada vette át az USA vezető helyét 
Március első napjaiban is zajlott az élet a fintech szektorban, több említést érdemlő befektetésre került sor. Ahogy 
minden héten, ezúttal is beszámolunk közülük a három legnagyobbról. Legutóbb amerikai fintech győzedelmeskedett, 
az első hely pedig maradt az észak-amerikai kontinensen, de átkerült az USA északi szomszédjába.  
 
FORRÁS: 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Kuba rendkívül hálás Oroszországnak 
A Rosznyeft orosz állami kőolajvállalat igazgatótanácsának elnökével, Igor Szecsinnel találkozott helyi idő szerint 
szombat este Miguel Díaz-Canel kubai elnök a szigetországi üzemanyaghiány megoldásával kapcsolatban - közölte a 
karibi ország elnöki hivatala. A közlemény szerint Miguel Díaz-Canel "háláját fejezte ki minden orosz félnek, amely 
erőfeszítést tett a kubai helyzet megértése és a közös előhaladás érdekében". A dokumentum Igor Szecsin látogatásának 
konkrét céljára nem tér ki. 
 
Biztonsági konzultációt tartott Kuba és Oroszország 
A Biztonsági Tanács titkára szerdán érkezett Havannába, a hét elején pedig Algériába és Venezuelába látogatott. Az orosz 
Biztonsági Tanács közlése szerint annak titkára, Nyikolaj Patrusev és Lazaro Alberto Alvarez Casas kubai belügyminiszter 
véleményt cserélt a globális és regionális stabilitásról – írta meg az oroszhirek.hu. Nagy hangsúlyt fektettek az illegális 
kábítószer- és emberkereskedelem elleni kétoldalú együttműködésre, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre, valamint az emberek nemzetközi felkutatására. 
 
Mexikó nem kér az amerikai migránsvédelmi programból 
Mexikó ellenzi a „Maradj Mexikóban!” menekültügyi politika keretében, még az előző kormány által indított, úgynevezett 
Migránsvédelmi Program (MPP) újraindítását, amelynek értelmében a menedékkérőknek az amerikai határ déli oldalán 
kell maradniuk kérelmük elbírálásának ideje alatt – közölte a mexikói kormány. Joe Biden amerikai elnök korábban a 
jelenleg felfüggesztett program megszüntetésére törekedett, azonban több amerikai állam, köztük Texas és Missouri 
pert indított a folytatása érdekében. Ennek eredményeként 2022 decemberében egy amerikai bíróság felfüggesztette a 
program felszámolását, mondván, a belbiztonsági minisztériumnak nem sikerült megfelelően megindokolnia, miért 
hatástalan és megszüntetendő az MPP. 
 
Argentína több mint fele áram nélkül maradt 
Tűz pusztított Argentína országos villamosenergia-hálózatában, a probléma több nagyvárost és Buenos Airest is érinti, 
írja a BBC. A tűz nyílt mezőkön keletkezett, majd az ország tengerparti övezeteiben található elektromos vezetékekre 
terjedt át. Ráadásul már egy atomerőművet is kikapcsolt. Az áramszünet mellett Argentínában jelenleg hőségriadó van 
érvényben és az országot szárazság is sújtja. A forróság és az áramkimaradás miatt egyes régiókban megállt a mindennapi 
élet, tanítás szünetet rendeltek el és bezártak az üzletek is. Rengetegen maradtak légkondicionálás és hűtés nélkül, 
miközben a hőmérséklet az ország egyes részein tartósan 35 Celsius-fok felett van. 
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Argentína felmondta a Falkland-szigetekre vonatkozó egyik megállapodását Nagy-Britanniával 
Argentína felmondta csütörtökön a Falkland-szigetekre vonatkozó egyik megállapodását Nagy-Britanniával. Santiago 
Cafiero argentin külügyminiszter brit hivatali partnerével, James Cleverlyvel az újdelhi G20-csúcson tartott 
megbeszélését követően jelentette be, hogy a latin-amerikai ország kivonul az úgynevezett Foradori-Duncan-
egyezményből. Mint mondta, az argentin kormány újfent tárgyalásokat kíván nyitni a dél-atlanti Falkland-szigetek 
szuverenitásáról, és ezért találkozót javasol brit képviselőkkel az ENSZ New York-i székhelyén. Cleverly haladéktalanul 
reagált az elhangzottakra Twitter-oldalán azzal, hogy „a Falkland-szigetek brit terület”. Hozzátette: a helyi lakosoknak 
jogukban áll dönteni sorsukról, és úgy határoztak, hogy a brit korona fennhatósága alá tartozó, tengeren túli terület 
maradnak. 
 
Uruguay 5 éve küszködik az egyre rosszabb aszállyal 
Míg Európa jelentős részén a rekordmennyiségű csapadék okozott gondokat, ez a világ más tájain közel sem volt így. 
Uruguay ugyan várta a decemberi csapadékot, de sajnos most is, mint már évek óta, hiába tette. Az ország 2018-óta 
küszködik az aszályos időszakkal, ami sajnos most sem látszódik megoldódni. Az 5 éve tartó szárazabb időszakot egyre 
súlyosabbá teszik a csapadékhiányok is, melyek nem csak a mezőgazdaságra, hanem az ott élő emberekre is komoly 
hatást gyakorolnak.  
 
Salvador megnyitotta az amerikai megabörtönt, özönlenek a kopasz bandatagok 
A kormány ezreket költöztetett be egy újonnan megnyílt csúcstechnológiás börtönbe. Azt mondják, ez egy megabörtön, 
Amerikában nincsen nagyobb. Terrorizmusbefogó Központnak nevezik. Elkezdtek érkezni a foglyok El Salvador új 
Terrorizmusbefogó Központjába, amely az amerikai kontinensen a legnagyobb börtönnek számít. A foglyok nadrágra 
vetkőzve, leborotvált fejjel kerülnek be a cellákba. Sok elítélten jellegzetes bandatetoválás is látható. Az új létesítmény 
több mint 62 ezer ember fogva tartására alkalmas, az El Salvador-i kormány tavaly márciusban felfüggesztett néhány 
alkotmányos jogot és átfogó offenzívát indított a bandák ellen. A The Telegraph cikke szerint a csúcstechnológiás börtön 
több mint másfél kilométer hosszú betonfallal van körülvéve, amelyet villamosított drótkerítések védenek. 
 
Bolívia és Kolumbia azt kéri az ENSZ-től, vegyék le a kokalevelet a tiltott szerek listájáról 
Kolumbia és Bolívia kormánya azt kéri az ENSZ kábítószerekkel foglalkozó bizottságát, hogy vegyék le a kokalevelet a 
tiltott kábítószerek listájáról. A két dél-amerikai ország vezetői ezt együtt kérik majd az ENSZ márciusi ülésén Bécsben. 
A kolumbiai kormány képviselői a bejelentéskor hangsúlyozták, hogy nem a kokacserjéből készülő kokaint szeretnék 
dekriminalizálni, csak a növény levelét, amit őslakos közösségek évezredek óta használnak egészségügyi és rituális 
célokra. A kokaintermelés miatt viszont a növény ilyen célokra is tiltott, a fogyasztását pedig hatalmas stigmák övezik. 
A két ország vezetői korábban is beszéltek arról, hogy komoly változásokat szeretnének elérni a kábítószerek 
kezelésében. 
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Közel-Kelet 

 
Katarból is vehet gázt Magyarország 
Egy friss katari miniszterelnök-csere nyomán „a katari-magyar együttműködésnek innentől kezdve tehát a legmagasabb 
szinten van pártfogója, így még jobbak a kilátásaink arra, hogy a katari LNG-gáz belátható időn belül hozzá tud járulni 
hazánk energiabiztonságához” – jelezte Facebook-posztjában Szijjártó Péter. 
 
Kilép az olajkartellből az az Egyesült Arab Emírségek? 
A Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek közötti feszültségek miatt utóbbi már azt fontolgatja zárt ajtók mögött 
zajló tárgyalásokon, hogy kilép a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből. Egy ilyen lépés komoly hatással járna az 
olajkartell befolyására, és az Egyesült Arab Emírségek nagyobb mozgásteret kapna a kitermelésben és értékesítésben, 
amit a jelenlegi OPEC+ megállapodások korlátoznak. A CNBC cikke emlékeztet arra, hogy Abu Dhabi egyáltalán nem 
újdonság, már évek óta vitatkozik arról, hogy elhagyja-e a kartellt. 
 
Iráni atomprogram: Teheránba utazott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója 
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Folytatta teheráni tárgyalásait Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, aki azért 
érkezett az iráni fővárosba, hogy rávegye az országot az együttműködésre a be nem jelentett helyszíneken talált 
uránnyomokkal kapcsolatos vizsgálatban. A NAÜ főigazgatója tájékozódni szeretne az ország urándúsító üzemében 
kimutatott, a fegyverminőséghez nagyon közeli, akár 83,7 százalékos tisztaságúra dúsított uránrészecskék eredetéről. 
 
Szorosabbra fonná Moszkva a kapcsolatot a legnagyobb drónbeszállítójával 
A kétoldalú együttműködésről, egyebek között közös infrastrukturális projektek megvalósításáról tárgyalt Vlagyimir 
Putyin orosz és Ebrahim Raíszi iráni elnök. Az egyik szóban forgó projekt az észak-déli multimodális közlekedési 
folyosóról szóló kormányközi megállapodás, amelyet 2000-ben Oroszország, India és Irán írta alá, és amelynek a 
résztvevői köre azóta 14-re bővült. A megállapodás célja, hogy átvezessék Oroszország területén az Indiából, Iránból és a 
Perzsa-öbölből Európába tartó tranzitáru-forgalmat. 
 
Irán rábukkanhatott a világ egyik legnagyobb lítiumtartalékára 
A teheráni kormány állítása szerint a világ egyik legnagyobb lítiumlelőhelyére talált rá saját területén. A „fehér aranynak” 
is nevezett lítium az előretörő akkumulátoripar egyik fő nyersanyaga. A felfedezés a szankciókkal sújtott iráni 
gazdaságnak és az állam szövetségeseinek is kifizetődő lehet. A kormány szerint a lelőhely körülbelül 8,5 millió tonnányit 
tartalmazhat az értékes fémből. Ha a szám megfelel a valóságnak, akkor Teheráné a világ negyedik legnagyobb 
lítiumtartaléka.  
 
Kijevbe látogatott Amerika legnagyobb közel-keleti szövetségesének külügyminisztere 
Szaúd-Arábia 410 millió dolláros (147 milliárd forint) humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának - jelentette be a szaúdi 
külügyminiszter Kijevben tett látogatása alkalmával. A királyság mindent megtesz, hogy enyhítsen az ukránok 
szenvedésein - hangsúlyozta Feiszal bin Farhán Ál Szaúd, akit az al-Ihbaríja állami televízió idézett. A tárcavezetőt a nap 
folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadta. 
 
Rendezné a viszonyt az arab szomszédjaival a földrengés sújtotta Szíria 
Bassár el-Aszad szíriai elnök arab országok parlamenti vezetőivel találkozott Damaszkuszban a polgárháború több mint 
egy évtizede során megromlott kapcsolatok enyhülése jeleként. Az iraki, jordániai, palesztin, líbiai, egyiptomi és 
emírségekbeli házelnökök, valamint Omán és Libanon képviselői az Arab Interparlamentáris Unió küldöttségének 
keretében érkeztek a szíriai fővárosba. 
 
Egy 400 méter magas, kocka alakú felhőkarcolót épít Szaúd-Arábia 
Szaúd-Arábia egy hatalmas, kocka alakú felhőkarcoló terveit hozta nyilvánosságra. A Mukaabnak nevezett impozáns 
épület 400 méter magas lesz, és mind a négy oldalán 400 méter hosszú, így a valaha épült egyik legnagyobb építmény 
lenne. A felhőkarcoló lesz az új, több, mint 25 millió négyzetméteres Murabba negyed központi eleme, amely összesen 
104 000 otthonnak ad helyet. 
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Afrika 

 
Olajról földgázra vált Afrika, Európa gondjaira azonban ez aligha gyógyír 
Sorra vonulnak ki, vagy állnak át cseppfolyósított földgáz- (LNG) projektekre az olajipari óriásvállalatok Afrikában. A Wood 
Mackenzie energetikai tanácsadócég szerint ez oda vezet, hogy a földrész földgázkitermelése a 2030-as évek közepére a 
jelenlegi duplájára nőhet. A váltás egyébként segíthet részben orvosolni Afrika élelmezési problémáit, mivel az el nem 
égetett és exportra el nem adott földgáz maradékát fel lehet használni műtrágyagyártáshoz. 
 
Stratégiai megállapodás jött létre Magyarország és Egyiptom között 
Magyarország és Egyiptom kormánya megállapodást írt alá a szuezi különleges gazdasági övezet közös hasznosításáról, 
amelynek nyomán magyar vállalatok kedvezményes körülmények mellett indíthatnak ott beruházásokat – közölte Szijjártó 
Péter Kairóban. A külgazdasági és külügyminiszter Orbán Viktor miniszterelnökkel és Nagy Márton gazdaságfejlesztési 
miniszterrel közösen utazott Egyiptomba, ahol amellett, hogy tárgyaltak az egyiptomi elnökkel, üzletembereket is vittek 
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magukkal, akik egy magyar–egyiptomi üzleti fórumon vehettek részt. Szijjártó a fórumon hangsúlyozta: a felek mára 
minden szükséges előfeltételét megteremtették a sikeres együttműködésnek a két ország cégei között. 
 
Még neve sincs, de már megindult a beköltözés Egyiptom új fővárosába 
Egyiptomban megkezdték a minisztériumok átköltöztetését a Kairótól 45 kilométerre keletre található új adminisztratív 
fővárosba – jelentette be Musztafa Kemal Madbúli egyiptomi miniszterelnök. Mint mondta, több tárca személyi állományát 
már átköltöztettek a városba, amelynek eddig még nem adtak nevet, csak új adminisztratív fővárosként hivatkoznak rá. 
 
Marokkóban 2023-ban az autóeladások visszaestek a csökkenő vásárlóerő miatt 
Marokkóban az autóeladások visszaesése a monetáris politika szigorításával magyarázható, amelynek következtében a 
fogyasztók kiszorulnak a piacról. Marokkó autókereskedelmi szektorában az eladott járművek száma 11 333 darabra esett 
vissza 2023 januárjában, mely közel 9 %-os csökkenést jelent a tavaly ugyanebben az időszakban eladott 12 439 járműhöz 
képest. 
 
Több ezren tüntettek a tunéziai fővárosban az UGTT szakszervezet felhívására 
Több ezren tüntettek a tunéziai fővárosban, Tuniszban a legnagyobb szakszervezeti központ (UGTT) felhívására, 
társadalmi párbeszédet követelve az államfőtől. Ez volt az eddigi legnagyobb méretű tiltakozó akció Kaísz Szaid elnök 
kormányzata ellen. 
 
Kövér László olyan helyre ment, ahol magyar házelnök a rendszerváltozás óta nem járt 
Hivatalos látogatásra Kenyába utazott Kövér László házelnök – közölte az Országgyűlés sajtófőnöke. Személyében a 
rendszerváltozás óta először utazott hivatalos látogatásra magyar házelnök a kelet-afrikai országba. A közlemény szerint 
az Országgyűlés elnöke Moses Masika Wetangula, a kenyai Nemzetgyűlés elnökének meghívására utazott Nairobiba.  
 
Lezárult az első üzleti fórum az Európai Unió és Kenya között Nairobiban 
Lezárult az első Európai Unió és Kenya közötti gazdasági fórum, amelyet a fővárosban, Nairobiban rendeztek meg. A 
kétnapos találkozó több, mint 500 jelentkezőt tömörített, köztük politikusokat, vállalkozások képviselőit, szakértőket és 
diplomatákat. Az Európai Unió finanszírozási csomagjának aláírásán William Ruto, Kenya államelnöke is részt vett, hogy 
elősegítsen egy olyan 5 éves programot, amely meg fogja növelni Kenya exportmennyiségét, valamint támogatni fogja a 
kormányt a pozitív vállalkozási környezet megteremtésében.  
 
Afrika lett Európa műanyagruha-temetője 
Az Európai Unió tagországai évente 37 millió darab szemétnek szánt műanyag ruhadarabot dobnak el Kenyában. A 
folyamatosan növekvő igényű fogyasztói társadalmak és az ezeket kiszolgáló, irreálisan olcsó (nemritkán gyerekek által 
végzett) ázsiai, indiai munkaerő termékei hatalmas környezetvédelmi problémát okoznak a bolygónkon. Egyes távol-keleti 
termékek olyan gyenge minőségűek, hogy azokat azonnal kidobják.  
 
Adómentességet kapott a dél-afrikai MTN vállalat, így bemutatták az 1 milliárd dolláros ghánai beruházási tervet  
Az MTN, Dél-Afrika telekommunikációs óriása megegyezett mintegy 1 milliárd dollár teljes összegű, az elkövetkező öt 
évben Ghánában történő befektetésről. Az MTN vezérigazgatója, Ralph Mupita említette, hogy a 773 milliárd dollár összegű 
adómentesség következtében a cég elkötelezett a nyugat-afrikai országba történő befektetése mellett. A vezérigazgató 
még hozzátette, hogy szándékukban áll ghánai 5G hálózatukat szélesebb körben elterjeszteni annak érdekében, hogy 
ösztönözzék további növekedésüket a különböző szektorokon keresztül. 
 
Az energiára kiéhezett Dél-Afrika adókedvezményeket kínál fel a zöld energia növelésére 
Dél-Afrika új adóösztönzőket tárt fel a tiszta energia gyártásával kapcsolatos befektetések bátorításához annak érdekében, 
hogy segítsen az országnak megküzdeni az energiakrízissel, amely súlyos áramszüneteket okoz. A vállalatoknak így 
lehetőségük nyílik lecsökkenteni az adózandó jövedelmüket a megújuló energiaforrásokba való befektetések költségének 
a 125 százalékával, mondta Enoch Godongwana pénzügyminiszter az éves költségvetési beszámoló során a parlamentnek. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Megreformálják a kiberbiztonsági szabályokat Ausztráliában 
Az ausztrál miniszterelnök szerint az ország nem tartott lépést a gyorsan változó fejlődéssel, az egyre fejlettebb 
fenyegetésekkel. A kiberbiztonsági szabályok felülvizsgálatát és egy új állami ügynökség felállítását tervezi az ausztrál 
kormány. A tájékoztatás szerint az új ügynökség felügyeli majd az állami beruházásokat ezen a területen, továbbá 
koordinálja a hekkertámadásokra adott válaszlépéseket. Az intézkedés a kibertámadások tavaly óta tapasztalható 
növekedését követi. Idén egy egészségügyi biztosító és egy távközlési cég is tett bejelentést ilyen jogsértésekről. 
 
Berozsdált a Rio Tinto, még az osztalékvadászoknak is hátat fordított 
A világ második legnagyobb bányavállalata a kínai acélipar tavalyi leállásával magyarázza a profit zuhanását és az osztalék 
lefelezését. De a Gudai-Darri robotbánya beruházási költségei is érzékenyen érintették a céget. Pár hete még egy 
elhullajtott parányi radioaktív kapszula miatt került a címlapokra az angol-ausztrál Rio Tinto. Most éves nyeresége 37,9 
százalékos zuhanásáról számolt be a világ második legnagyobb bányavállalata, amely az osztalékot is megfelezte. 
Elsődlegesen a lanyhuló kínai keresletet adta meg magyarázatként. Emellett a bérnyomásra, az emelkedő 
anyagköltségekre és a vasérc piacán tavaly ősszel kialakult árhullámvölgyre hivatkozott a cég.  
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