
 
 

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. 

 

 

Európa Ázsia Amerika 

 

Ausztria 

Benelux államok 

Csehország 

 Egyesült Királyság  

Franciaország 

 

 

 

 

Horvátország 

Írország  

Lengyelország 

Németország 

Nyugat-Balkán 

 

 

 

 Olaszország 

Románia 

Szlovákia 

Szlovénia 

 

Kína 

Törökország 

 

 

Amerikai Egyesült 

Államok 

Kanada 

Latin-Amerika és a 

Karib-térség 

 

 

 EURÓPAI UNIÓS HÍRSAROK 

 

FÁK-országok régió  

 

Közel-Kelet 

 

Afrika  
 

 

 Ausztrália és Új-Zéland  

 

 

 

 

 

 



Ausztria 

 
Magyarország és Ausztria összefog a háborús hatások leküzdése érdekében 
Orbán Viktor az osztrák ellenzék egyik vezetőjével találkozott. Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével 
arról beszéltek, hogy a két ország milyen téren tud együttműködni az ukrajnai háború tovagyűrűző hatásainak 
mérséklésében. Egyetértettek abban, hogy egyre nagyobb az ukrajnai háború eszkalációjának veszélye, ezért minden 
lehetséges fórumon fel kell szólalni az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások érdekében. 
 
Új koronavírus-variáns terjed Ausztriában 
Az új koronavírus-variáns, az XBB.1.5 rohamosan terjed Ausztriában is - számol be az InfoStart. Ez a változat arról ismert, 
hogy képes az immunrendszer "kijátszására". Az XBB.1.5 erősen fertőz, egyben az első olyan rekombináció, amely az 
ausztriai fertőzések 60 százalékát teszi ki. A Heute hírportálnak nyilatkozó virológus szerint jelenleg ez a vírusváltozat 
okozza a legtöbb fertőzést, miközben a többi variáns terjedése lassulóban van. 
 
Óriási a fejetlenség Ausztriában, országszerte megbénult a vasúti közlekedés 
Belső rendszerhiba okoz országszerte fennakadásokat a vasúti közlekedésben Ausztriában, a probléma több mint 150 
járatot érint – közölte az ÖBB osztrák állami vasúttársaság. Az osztrák állami vasúttársaság szerint beláthatatlan, hogy 
mikorra áll helyre a rendszer. 
 
Különös túszcserével szabadulna Oroszországból az osztrákok büszkesége 
A Raiffeisen 400 millió eurónyi Oroszországban ragadt eszközét cserélné el a Sberbank Európában ragadt eszközeire. A 
pénzügyi túszcsere minta lehetne más, Oroszországban beragadt cégek eszközeinek felszabadítására. Persze ehhez az 
amerikai és az uniós hatóságoknak is lehet néhány szava. 
Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva. 
 
Ez aztán a meglepetés: emelkedett a háztartási energia ára a szomszédban 
Az osztrák energiahivatal (Austrian Energy Agency) által vezetett energia-árindex (Energiepreisindex, EPI) januárban 12,8 
százalékkal nőtt az előző havihoz képest, ami 2022 márciusa óta a legnagyobb havi emelkedés. Decemberben az EPI 10,9 
százalékkal csökkent. A villamos áram 25,9 százalékkal, a távhő 22,2 százalékkal, a földgáz 15,4 százalékkal drágult havi 
bázison. A fapellet ára 7,3 százalékkal csökkent, a fűtőolajé 1,2 százalékkal mérséklődött. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
A belgiumi Zwijndrecht története bemutatja, hogyan teheti tönkre a vegyipar egy kisváros történetét 
Jóvátehetetlen károkat okozott egy belga kisvárosban a helyi vegyipari gyárból szivárgó szennyezés. A rákkeltő anyagok 
magas koncentrációja miatt a helyiek nem ehetnek a saját kertjükben termő gyümölcsökből. Ezek az anyagok lényegében 
soha nem bomlanak le. 
 
Hatalmas a balhé Hollandiában: a miniszterelnök ellen fordultak a gazdák 
Ismét több mint tízezer holland gazdálkodó vonult az utcára, hogy a Mark Rutte vezette kormány nitrogén-kibocsátást 
csökkentő tervezete ellen demonstráljon. A tervezet elfogadása esetén a holland állattartó telepek jelentős részét be 
kellene zárni, vagy drasztikusan csökkenteniük kellene állományukat. 
 
FORRÁS:  
www.hu.euronews.com  
www.napi.hu  
 
 
 
 

https://www.vg.hu/kozelet/2023/03/magyarorszag-es-ausztria-osszefog-a-haborus-hatasok-lekuzdese-erdekeben
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http://www.vg.hu/
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http://www.hu.euronews.com/
http://www.napi.hu/


Csehország 

 
Jelentősen visszaesett a cseh Skoda Auto üzemi nyeresége tavaly 
A cseh Skoda Auto üzemi nyeresége 42%-kal 628 millió euróra esett vissza tavaly - derül ki a német Volkswagen csoportba 
tartozó legnagyobb cseh autógyár közleményéből. A Skoda tavalyi gazdasági eredményét negatívan befolyásolta az 
ukrajnai háború, a magasabb termelési költségek és az árfolyamok kedvezőtlen alakulása is. 
 
Csapás a cseh nyugdíjasoknak: Petr Pavel aláírja a nyugdíjtörvényt 
A cseh köztársasági elnök aláírja az új nyugdíjtörvényt. Az ellenzék szerint azonban a jobbközép kormányoldal döntésével 
„meglopja” a lakosság védtelen, több mint hárommilliós csoportját. A törvénymódosítást és gyorsított eljárásban való 
elfogadását alkotmányellenesnek tartják, és már bejelentették, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak felülvizsgálatért. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Két számjegyű maradt a brit infláció 
A várakozásokkal ellentétben gyorsult, így 10% felett maradt az éves brit infláció februárban. A brit statisztikai hivatal 
beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak a múlt hónapban átlagosan 10,4%-kal voltak 
magasabbak, mint egy évvel korábban. Az elemzői előrejelzések átlaga 9,9%-os tizenkét havi inflációt valószínűsített 
februárra. 
 
Brexit: az EP odaszúrt a briteknek 
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint az Egyesült Királyság 
folyamatosan megszegi a kilépési megállapodás szerinti kötelezettségvállalásait és megsérti az Írországról és Észak-
Írországról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseit. 
 
Azonnali hatállyal megtiltotta a brit kormány a TikTok használatát a hivatali eszközökön 
Azonnali hatállyal megtiltotta a brit kormány a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok alkalmazás használatát a 
minisztériumok és más kormányintézmények munkatársainak hivatali informatikai eszközein. 
 
Már a Magyarországon is érdekelt dohányóriás is hátat fordít Londonnak 
A British American Tobacco (BAT) dohányipari vállalaton egyre nagyobb a nyomás, hogy helyezze át az elsődleges tőzsdei 
bejegyzését New Yorkba, miután az egyik legnagyobb részvényese szerint „nincs értelme”, hogy a brit börzén maradjon. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
 

Franciaország 

 
Felfelé módosították a francia inflációt 
Franciaországban 6,3 százalékra gyorsult a fogyasztói áremelkedés februárban éves szinten a januári 6 százalék után - 
ismertette a francia statisztikai hivatal március 15-én végleges adatként. Elemzők azzal számoltak, hogy a végleges adat 
megegyezik az előzetesen ismertetett 6,2 százalékkal. Havi szinten februárban a fogyasztói áremelkedés 1,1 százalékra 
gyorsult a januári 0,4 százalékról. A korábban ismertetett előzetes adat 0,9 százalékról szólt. 
 
A francia szenátus megszavazta a vitatott nyugdíjreformot 
A francia szenátus március 12-én elfogadta a vitatott nyugdíjreformot: az ellenzéki, jobboldali többségű felsőházban 195 
szenátor szavazott igennel 112 nem ellenében. Néhány órával korábban már hetedik alkalommal tiltakoztak országszerte 
százezrek a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre történő emelése ellen. 
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Párizsba visszatértek a turisták, de kevesebben, mint a koronavírus előtt 
Több mint 44 millió turista látogatott el tavaly Párizsba és környékére, az Ile-de-France régióba, ami 95 százalékos 
emelkedés 2021-hez képest, de még 13 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől - derül ki a régió turisztikai 
bizottságának március 20-án közzétett közleményéből. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu  
www.turizmus.com  
 

Horvátország 

 
Újabb intézkedési csomagot fogadott el a horvát kormány a megélhetési költségek enyhítésére 
A horvát kormány elfogadta a megélhetési költségek emelkedése okozta válság enyhítésére kidolgozott negyedik átfogó 
intézkedési csomagját, amellyel befagyasztja az energiahordozók, illetve korlátozza az alapvető élelmiszerek árát, 
valamint egyszeri támogatásokat nyújt a veszélyeztetett csoportoknak. Az energiaárak emelkedésének mérséklésére 1,181 
milliárd eurót biztosítanak, az infláció elleni védekezésre 169 millió eurót, szociális juttatásokra és támogatásokra pedig 
347 millió eurót irányoztak elő. 
 
Részleges vasárnapi boltzárról döntött a horvát parlament 
A horvát parlament megszavazta a részleges vasárnapi boltzárról szóló jogszabályt. Az új törvény július 1-jén lép hatályba, 
és a kereskedők maguk dönthetik el, hogy melyik 16 vasárnapon lesznek nyitva. A jogszabály a kivételek között említi 
egyebek között a benzinkutakat, valamint a kórházak, repülőterek, busz- és vasútállomások területén működő üzleteket, 
továbbá a vásárokat és a piacokat. 
 
Horvátország szoktathatja le oroszfüggőségéről Magyarországot 
Az Adria kőolajvezeték horvátországi szakaszát üzemeltető Janaf vállalat kész növelni kőolajszállítási és raktározási 
kapacitásait, ha arra piaci kereslet mutatkozik. A Janaf a krki Omisalj kikötőből szállítja az olajat Sisak városába, ahol az 
útvonal elágazik Magyarország, Szlovákia és Csehország és Szerbia felé. Bár a Janaf jelenleg elsősorban a 
tárolókapacitások növelésén gondolkodik, a meglévő nyomvonalon kész további párhuzamos vezetékek lefektetésével 
növelni szállítási kapacitásait. Utóbbi 150-200 millió eurós beruházást igényelne, és rövid időn belül megvalósítható lenne. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://index.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Lengyelország már nem függ az orosz gáztól 
Ezt a miniszterelnök-helyettes jelentette be sajtótájékoztatóján mondván, hogy az állami gáztársaság, az Orlen két éven 
belül már nyolc gázszállító hajóval rendelkezik majd, és így nemcsak Lengyelország gázszükségletét tudja majd kielégíteni, 
hanem meg tud jelenni a globális piacon is. 
 
FORRÁS:  
https://hu.euronews.com/ 
 

Németország 

 
Hatalmas összegű befektetéseket tervez a Mercedes három gyárában, Kecskemétre is bőségesen juthat belőle 
A Mercedes a következő években több milliárd dolláros befektetést tervez kínai, németországi és magyarországi gyárai 
modernizálásába az elektromos autózásra való átállás és a károsanyag-kibocsájtás csökkentése jegyében – írja a Reuters 
a német Automobilwoche magazin nyomán.  
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Jobb volt az évkezdet az előzetes várakozásoknál 
A német gazdaság teljesítménye januárban gyorsabb ütemben bővült, mint két és fél éve bármikor, s ezzel megnőtt az 
esélye annak, hogy mégis csak sikerül elkerülni a recessziót. Az iparban, az építőiparban és az energiaszolgáltatásban 
közművek januárban összességében 3,5 százalékkal többet termeltek többet, mint az előző hónapban. A német ipar 
számára fontos autóipar és a gyógyszeripar teljesítménye viszont negatívan alakult, ott 5,2, illetve 12,9 százalékkal 
csökkent a termelés. 
 
Hosszú távra szóló stratégiára van szükség a versenyképesség megőrzéséhez 
A német gazdaság állandó aggodalomban van: a háborútól, az energiaáraktól és a bürokráciától a szakképzett 
munkaerőhiányig terjedtek a panaszok a Német Ipari Szövetség (BDI), a munkaadói egyesülés (BDA), az ipari és 
kereskedelmi kamarák csúcsszerve (DIHK) és a kézműipari szövetség (ZDH) elnökei részvételével megtartott fórumon. 
Siegfried Russwurm, a BDI elnöke szerint a hátrányok egész sorával szembesülő német gazdaságnak „a jelenlegi válságok 
ellenére hosszú távú stratégiára van szüksége ahhoz, hogy világszerte sikeres maradjon”. 
 
Német alkancellár: a bankcsődök nem rengették meg a gazdaságot 
Az utóbbi hetek bankcsődjei nem jelentenek rendszerszintű pénzügyi válságot és nem fenyegetik recesszióval a német 
gazdaságot – jelentette ki Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter. A svájci, illetve amerikai bankok 
problémáit várhatóan a rendszeren belül, külső segítség nélkül lehet kezelni. 
 
Szerencse, hogy jön a tavasz: fogynak a készletek a német gáztárolókban 
A tárolók töltöttsége azzal együtt csökkent, hogy továbbra is érkezik vezetékes földgáz és kikötői terminálokon keresztül. 
Csökken a német gáztárolók töltöttségi szintje a hideg időjárás miatt, de meghaladja az uniós átlagot az európai 
gáztárolók szövetsége, a GIE legújabb jelentése alapján.  
 
Egyre kevesebb munkásra van szüksége a német autóiparnak 
A robotizáció és az elektromos kocsik terjedése miatt egyre kevesebb dolgozóra van szükség a német autógyárakban – 
derült ki az ifo gazdaságkutató intézet felméréséből. A tanulmányuk szerint 2013 óta 9 százalékkal csökkent az ágazat 
munkaerőigénye. A gyártásban leépülő kapacitás pedig már most és a jövőben még inkább az akkumulátorgyártás, a 
szoftverszolgáltatások és a digitális üzleti modellekkel kapcsolatos feladatok felé áramlik. 
 
Bányákat vesz a Volkswagen 
Bányaipari beruházásokat tervez a Volkswagen konszern részben az akkumulátorgyártás alapanyag-beszerzési 
költségeinek csökkentése érdekében, részben pedig azért, hogy saját termelésből fedezze saját igényének a felét - 
mondta Thomas Schmall technológiai fejlesztésért felelős igazgatótanácsi tag a Reuters hírügynökségnek adott 
interjúban. A konszern tervei szerint PowerCo akkumulátorgyártó érdekeltsége nem csak a konszern saját igényeit fogja 
kielégíteni, hanem globális szinten jelentős alapanyag-ellátó lesz. 
 
Tovább döngeti a brazil kapukat a német kabinet 
Az év második felében Berlinbe látogathat Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök miniszterei kíséretében, hogy egyeztessen 
az Olaf Scholz kancellár vezette német kabinettel. Tárgyalásokra és közös kabinetülésre hívta Berlinbe Olaf Scholz német 
kancellár - írja a Bloomberg. Németország kétségtelenül érdekelt abban, hogy közeledjen egymáshoz a német és a brazil 
kormány. A dél-amerikai állam ugyanis nyersanyagokban gazdag, és Berlin zöldhidrogén-termelés szempontjából is 
számol vele. 
 
FORRÁS:  
www.mkik.hu  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Nyugat-Balkán  

 
A szerb kormány elfogadta a szürkegazdaság visszaszorításának programját 
Szerbia kormánya a prioritások egyikeként elfogadta a szürkegazdaság elleni küzdelem 2023-2025 közötti programját. A 
szerb kormány rámutatott, hogy a szürkegazdaságnak számos következménye van, amelyek közül a legjelentősebb a 
tisztességtelen verseny, az intézményekbe vetett bizalom csökkenése, a gazdasági növekedés lassulása, az állami 
bevételek beszedésének alacsonyabb hatékonysága, és ennek következtében a közszolgáltatások minőségének romlása. 
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Rekordszinten a szerb infláció 
Februárban 16,1% volt az infláció Szerbiában, a pénzromlás kétharmadáért az élelmiszer- és energiaárak emelkedése a 
felelős. Az infláció üteme ezzel 18 éves csúcsra ért, januárban az éves infláció még csak 15,8% volt. A rekord ellenére az 
infláció a várakozásoknak megfelelő szinten alakul a központi bank véleménye szerint. A tempó márciusban sem csökken, 
igaz, nem is nő a jegybank szerint, enyhülésre az év második felében számítanak. 
 
Nem osztozik tovább szerb leánycégén a Masterplast 
Üzletrész-átruházási szerződést kötött a Masterplast a szerbiai Masterwool MW-1 49%-os üzletrészének megvásárlására. 
A szabadkai cég 144,011 millió dinár névértékű tulajdonrészének megszerzésével a magyar építőipari alapanyaggyártó a 
szerb leánycégének egyedüli tulajdonosává válik. 
 
A Világbank 900 millió dolláros ötéves partnerségi keretet hagyott jóvá Albánia részére 
A Világbank új országpartnerségi keretet hagyott jóvá Albániának a 2023-2027 közötti időszakra, amelynek indikatív 
összege 900 millió dollár (846,2 millió euró). A támogatás célja az ország munkaerőpiacának fejlesztése, a humán tőke 
felhasználásának megerősítése és javítása, a természeti katasztrófákkal és egyéb válságokkal szembeni ellenálló 
képesség növelése, valamint a digitalizáció és a társadalmi integráció elősegítése. 
 
Sztáray Péter Christian Schmidttel folytatott megbeszélést 
Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára 
2023. március 9-én kétoldalú megbeszélést folytatott Christian Schmidttel, az ENSZ bosznia-hercegovinai 
főképviselőjével. A felek megvitatták Bosznia-Hercegovina aktuális politikai, biztonsági, valamint EU-integrációs 
helyzetét, tekintettel a tagjelölti státusz 2022 decemberében történt megszerzésére. Kitértek továbbá a főképviselő 
Bosznia-Hercegovina belpolitikáját érintő közelmúltbeli döntéseire is. 
 
Zöld utat kapott az EU-ban Koszovó vízummentessége 
Az Európai Tanács zöld utat adott a koszovói állampolgárok vízumliberalizációjának. A Tanács ezzel elfogadta a Koszovó 
által kiállított útlevéllel rendelkezők vízummentességét, ami lehetővé teszi a koszovói útlevéllel rendelkezők számára, 
hogy bármely 180 napos időszakon belül 90 napra vízum nélkül utazzanak az EU-ba. Az újítás az Európai Utazási 
Információs és Engedélyezési Rendszer működésbe lépésétől, vagy legkésőbb 2024. január 1-jétől lép érvénybe. 
 
„Valamiféle megállapodás” született a szerb-koszovói kapcsolatokról, de közel sem végleges 
Megegyezés született a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat rendezését célzó uniós javaslat gyakorlati 
megvalósításának módjairól - közölte Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután 
Ohridban találkozott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel és Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel, hogy a két 
ország közötti kapcsolat rendezéséről tárgyaljon. A tárgyalások célja nem az volt, hogy új megállapodást kössenek, 
hanem hogy a február végén Brüsszelben született megegyezés megvalósításáról egyeztessenek.  
 
Június 11-re írta ki az előre hozott parlamenti választást a montenegrói elnök, feloszlatták a parlamentet 
Június 11-re írta ki a montenegrói előre hozott parlamenti választást Milo Djukanovic államfő március 17-én. A 
montenegrói elnök egy nappal korábban elnöki rendelettel oszlatta fel az ország képviselőházát. A parlament 
feloszlatása előtt járt le az a 90 napos határidő, amelyet Miodrag Lekic miniszterelnök-jelölt kapott arra, hogy új 
kormányt alakítson, de a politikus néhány nappal ezelőtt közölte a parlamenti pártok vezetőivel, hogy nincs meg a 
szükséges támogatottsága, így nem tud kormányt alakítani. Montenegrónak tavaly augusztus óta ügyvivő kormánya van. 
 
Montenegró nem fordít hátat a Nyugatnak az elnökválasztás első fordulójából ítélve 
A 7 jelölt egyike sem nyert az első fordulóban, a másodikba azonban az országát a NATO-ba beléptető jelenlegi elnök és 
az uniós csatlakozást felgyorsítani szándékozó, az újonnan alakult Európa Most! tömörülés vezéralakja, a mindössze 37 
éves volt gazdasági miniszter került be. Milo Đukanović a szavazatok 35, Jakov Milatović pedig azok 29%-át szerezte meg. 
A második fordulót április 2-án tartják meg, sajátossága pedig, hogy egy ellenzéki és egy független jelölt fogja 
megmérettetni magát. 
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Olaszország 

 
Lassult az infláció Olaszországban 
Olaszországban februárban 9,1%-kal nőttek a fogyasztói árak éves szinten, miután januárban 10%-os emelkedést mértek. 
 
Olaszország lehet Európa gázcsomópontja 
Izrael növelni kívánja gázexportját Olaszországba és Európába. "A gázzal kapcsolatos együttműködésünk: Olaszország 
csomópont akar lenni Európa energiaellátásában és sok más dologban is. Nos, mi pontosan így gondoljuk, és vannak 
gáztartalékaink, amelyeket most exportálunk, és szeretnénk még több gázexportot gyorsan eljuttatni Európába 
Olaszországon keresztül" – fejtette ki az izraeli miniszterelnök. 
 
FORRÁS: 
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Románia 

 
Brassóból és Bukarestből tervez járatokat Budapestre a román Dan Air 
A romániai Dan Air június elejétől Bukarestből, június közepétől pedig Brassóból tervezi menetrend szerinti járatai 
elindítását egyebek mellett Budapestre is. A Dan Air hetente kétszer, keddenként és vasárnaponként repül majd Brassó 
és Budapest között. A légitársaság szintén júniustól a Bukarest (Otopeni) – Budapest útvonalon járatok indítását tervezi, 
ez hetente egy alkalommal, szombatonként közlekedne. 
 
Hiába kezdett csökkenni az infláció Romániában 
Romániában két hónapnyi lassulás után februárban ismét enyhén emelkedett az inflációs ráta, amely éves szinten elérte 
a 15,5%-ot.  A januári szinthez képest 0,98%-kal nőttek a fogyasztói árak februárban. Tavaly decemberhez képest 1,3%-
kal emelkedett a fogyasztói árindex. A fogyasztói árindex immár tavaly június óta meghaladja a 15%-ot, és most már az 
éves átlagos infláció is megközelítette ezt a szintet: az elmúlt 12 hónapban 14,9%-os volt az átlagos infláció. A Román 
Nemzeti Bank (BNR) előrejelzése szerint az infláció csak a harmadik negyedévben csökkenhet egyszámjegyűre. 
 
Jelentősen megsürgetné az euró bevezetését Románia pénzügyminisztere 
Románia kormánya 2026-ig szeretné bevezetni az eurót, sokkal korábban, mint azt a jelenlegi, 2029-es euróövezeti 
csatlakozási terv engedné. Ehhez teljes mértékben meg kell felelniük a nemzeti helyreállítási tervnek. Azonban hiába 
szeretné Románia felgyorsítani az eseményeket, ez nem biztos, hogy sikerül, ugyanis 2022 végén az Európai Bizottság 
kijelentette, hogy Románia nem felel meg az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek. 
 
Félmilliárd euróból építenek gázvezetéket a román energiavállalatok 
Megállapodást írtak alá az érdekelt romániai energiavállalatok a fekete-tengeri lelőhelyekről kitermelhető földgáz 
európai hasznosításához szükséges vezeték megépítéséről. A több mint félmilliárd eurós beruházás révén a tengerparti 
Tuzla és a román fővárostól 40 km-re lévő Podisor között épül majd meg a gázvezeték. Podisor a romániai földgázhálózat 
egyik gócpontja, a Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria gázhálózatát összekötni hivatott BRUA vezeték egyik 
kompresszorállomása.  
 
Emirátusi cég segítségével erősíti megújuló energiatermelését Románia 
Megállapodást kötött egymással a romániai Hidroelectrica és az emirátusokbeli Masdar energetikai cég arról, hogy 
tengeri szélfarmokat és vízi napelemparkokat építsenek Romániában. A 187 vízierőművet működtető, 6,3 GWh beépített 
teljesítménnyel rendelkező, a romániai villamosenergia-hálózatba évi 15,7 TWh energiát szolgáltató (és ezzel 28%-os 
piaci részesedést magáénak tudó) Hidroelectrica a Masdar megújuló energiaforrások hasznosításában szerzett 
tapasztalatát - és nem utolsósorban tőkeerejét - akarja a romániai beruházások számára megnyerni. 
 
FORRÁS: 
https://airportal.hu/ 
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Szlovákia 

 
Új Duna-híd épül Magyarország és Szlovákia között 
Megkezdődtek a kivitelezési munkák a magyarországi Dunakiliti és a szlovákiai Doborgaz közötti hídon, a terv szerint 2024-
re fejeződik be a beruházás. Az új átkelőt a kerékpárosok, gyalogosok, a mentőszolgálat, illetve a fenntartási munkálatokat 
végző gépkocsik használhatják majd. A Dunakiliti–Dobrohost (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a 
hozzá vezető útszakaszok megvalósítása lehetőséget teremthet arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határmenti 
települések között kapcsolat alakuljon ki. Az új kapcsolat a turisztikai igényeket is kielégíti majd. 
 
Lengyelország után Szlovákia is küld MiG–29-es vadászgépeket Ukrajnának 
Eduard Heger szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy országa 13 MiG–29-es vadászgépet küld a szomszédos országba. 
Pozsony ezenkívül KUB légvédelmi rendszerét is rendelkezésre bocsátja. A szlovák kormányfő elmondása szerint a 
kormány egyhangúlag fogadta el az ezekről szóló döntést. 
 
Ársapkát kap 400 élelmiszer Szlovákiában 
A nyolc legnagyobb szlovákiai üzletlánc polcain az elkövetkező három hónapban mintegy 400 élelmiszerre húznak 
ársapkát a kereskedők, mely elsősorban a szlovák termékeket érinti. A cél az infláció mérséklése, amely a januári 15,2%-
ról februárra 15,4%-ra emelkedett. 
 
A válság egyre több céget ér el – két újabb vállalat távozott a szlovák munkaerőpiacról 
Egyre több céget érint negatívan az infláció és az energiaválság. A működési költségek drámai emelkedése miatt több 
vállalat tömeges elbocsátásokra készül, vagy burkolt leépítésekbe kezd. Az elmúlt időszakban Szlovákia elvesztett két 
nagy hagyományokra visszatekintő vállalatot is. A trencséni Accord távozásával 350 álláshely szűnt meg. Most a Dr. Oetker 
belaházi (Boleraz) telephelye szűnik meg 75 munkahellyel együtt – a cég egyébként a jobb körülmények és a már meglévő 
telephelyi infrastruktúra miatt Magyarországra költözik át. 
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Szlovénia 

 
Szlovéniától kaphat életmentő segítséget a magyar gazdaság 
Robert Golob szlovén miniszterelnök megerősítette, hogy Szlovénia gázvezeték építését tervezi az algériai gáz 
Magyarországra szállítására, ami függetlenítheti Budapestet az orosz gáztól. Múlt hónapban Szlovénia megállapodást írt 
alá Algériával arról, hogy a meglévő gázvezetékeken keresztül importálnának gázt Olaszországon keresztül. Az évi 300 
millió köbméter értékű üzlet révén Szlovénia harmadára csökkentené az orosz gázimportot, az újjáéledt kapcsolat pedig 
egy tervezett új összeköttetésen keresztül segítené a forgalom Magyarországra irányítását. 
 
Kövér László: Magyarország számára Szlovénia az a szomszéd, amellyel nincs semmilyen nyitott kérdése 
Magyarország számára Szlovénia az a szomszéd, amellyel már nagyon régóta nincs semmilyen nyitott kérdése – mondta 
az Országgyűlés elnöke Ljubljanában. Urska Klakocar Zupancic, a szlovén Nemzetgyűlés elnöke a parlamentben fogadta 
Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy megvitassák az országok közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztését, a 
parlamentek közötti és a gazdasági együttműködés intenzívebbé tételét, külön hangsúlyt fektetve a két nemzeti közösség, 
a magyarországi szlovénok és a szlovéniai magyarok helyzetére. 
 
39 szlovén benzinkutat ad el a MOL, hogy megvegye az OMV Szlovéniát 
A MOL 39 szlovéniai benzinkutat kíván eladni a Shell-nek azért, hogy megkapja a versenyhatósági jóváhagyást az OMV 
Szlovénia megvételére. A MOL-nak jelenleg 53 töltőállomása van az alpesi országban, míg az OMV Szlovénia 120 
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állomással és jelentős nagykereskedelmi üzlettel rendelkezik. A MOL jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő az 
országban, de a tranzakciót követően a Petrol nevű helyi cég után a második legnagyobb kiskereskedő lesz. 
 
A légi összeköttetések számának bővítésére nyújt állami támogatást Szlovénia 
Szlovénia 16,8 millió euró (6,2 milliárd forint) értékben nyújt állami támogatás azoknak a légitársaságoknak, amelyek 
Bécsbe, Brüsszelbe, Koppenhágába, Athénba, Madridba, Amszterdamba, Helsinkibe, Prágába, Berlinbe és Szkopjéba 
indítanak járatokat. A program 3 szlovén nemzetközi repülőtéren (Brnik, Maribor és Portoroz) a repülőtéri díjak 50%-os 
támogatását irányozza elő három év időtartamra. 
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Európai Unió 

 
Új jogszabályt javasol Brüsszel az ipar zöld átállásának felgyorsítására 
"Nincs több naivitás, tenni kell!" - az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosának ez a nyilatkozata összefoglalja a 
brüsszeli testület tiszta technológiákra vonatkozó törekvéseit. Március 16-án az intézmény két szöveget terjesztett elő, 
hogy felgyorsítsa az Uniónak a zöld, azaz a nulla kibocsátású ipar érdekében tett erőfeszítéseit. 
 
Brüsszel újból meghosszabbította a Moszkva elleni szankciókat 
Az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács hétfőn további hat hónappal, szeptember 15-ig meghosszabbította az 
Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének aláásásáért vagy veszélyeztetéséért felelősökkel 
szemben hozott korlátozó intézkedések hatályát – olvasható a brüsszeli testület sajtóközleményében. A szankciók 1473 
természetes személyt és 205 szervezetet érintenek. 
 
Az árampiac mély átalakítása helyett most csak kozmetikai lépéseket javasol az Európai Bizottság 
Elmarad az elektromos-áram piacának nagy átalakítása - ehelyett az Európai Bizottság most csak néhány apróbb 
változtatással próbálja megelőzni azt, hogy a tavaly nyárihoz hasonló drágulás kiszolgáltatott helyzetbe hozza az ipart és 
a fogyasztókat. 
 
Stratégiai függetlenségre törekszik az EU a kritikus fontosságú nyersanyagok terén 
Az Európai Unió hajlandó fokozni erőfeszítéseit annak érdekében, hogy ne veszítse el a tiszta technológiákért folytatott 
csatát Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Ennek a piacnak az értéke rendkívül gyorsan növekszik, és tavaly elérte 
az ezermilliárd eurót. Ám ami az informatikát, a napelemeket és más tiszta technológiákat illeti, az EU óriási függőséggel 
küszködik – mivel a felhasznált anyagok többsége Kínából származik. 
 
Inflációs adatokat közöltek, uniós szinten gond az élelmiszerárak gyors növekedése 
Lengyelországban a februári éves szintű fogyasztói áremelkedés 18,4 százalékra gyorsult, a franciáknál ez a szám 6,3 
százalék, Spanyolországban pedig 6 százalék. Magyarországon március elején jöttek ki a KSH adatai, a hivatal szerint a 
fogyasztói árak átlagosan 25,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit az év második hónapjában. Az eurózóna 
éves inflációs rátája februárban 8,5 százalék volt. 
 
Az atomenergia megítélése a végletekig megosztja az Európai Uniót 
Az Európai Bizottság tagjai nem a tényeket, hanem a nemzeti alapú ideológiákat szem előtt tartva feszülnek egymásnak. 
Negyvennyolc órával a jogszabály bejelentése előtt sem tudtak megegyezni az európai biztosok az atomenergiáról, hogy 
bevonják-e a zöld támogatási programjukba, vagy sem – írta a Financial Times. 
 
Megkegyelmezhet az EU az e-üzemanyagos belső égésű motoroknak 
2035-től csak nulla szén-dioxid-kibocsátású új autókat lehetne értékesíteni az Európai Unióban. Az e-üzemanyagok 
elterjedése nyújthat mentőövet a belső égésű motoroknak. Az Európai Bizottság olyan tervet dolgozott ki, amely 
lehetővé tenné a kizárólag klímasemleges e-üzemanyaggal működő, belső égésű motorral hajtott új autók értékesítését 
a jövőben.  
 
 
 

https://profitline.hu/a-legi-osszekottetesek-szamanak-bovitesere-nyujt-allami-tamogatast-szlovenia-446453
https://index.hu/
https://www.magyarhirlap.hu/
https://profitline.hu/
https://hu.euronews.com/my-europe/2023/03/16/uj-jogszabalyt-javasol-brusszel-az-ipar-zold-atallasanak-biztositasara
https://www.napi.hu/kulfold/brusszel-moszkva-haboru-szankciok-meghosszabbitas.768653.html
https://hu.euronews.com/my-europe/2023/03/14/az-arampiac-mely-atalakitasa-helyett-most-csak-kozmetikai-lepeseket-javasol-az-europai-biz
https://hu.euronews.com/my-europe/2023/03/15/strategiai-fuggetlensegre-torekszik-az-eu-a-kritikus-fontossagu-nyersanyagok-teren
https://www.napi.hu/gazdasag/inflacio-elelmiszerarak-europai-unio-magyarorszag-ksh.768720.html
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/03/az-atomenergia-megitelese-vegletekig-megosztja-az-uniot
https://www.ft.com/content/65ad412f-3700-4c5a-8efe-2a4c8c6d6341
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/03/megkegyelmezhet-az-eu-az-e-uzemanyagos-belso-egesu-motoroknak


Februárban tovább nőtt az új autók forgalomba helyezése az Európai Unióban 
Februárban tovább nőtt a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban az előző évi alacsony bázishoz képest 
- ezt mutatja az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA március 21-én publikált havi kimutatása. 
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FÁK-országok régió 

 
Megfelezték Oroszország olajbevételeit a szankciók 
Amikor a nyugati országok megtervezték az Ukrajnát lerohanó Oroszország elleni energetikai büntetőintézkedéseket, 
nagy kérdés volt, el lehet-e érni azok kettős célját, azaz úgy csökkenteni az agresszor bevételeit, hogy az orosz olaj ne 
tűnjön el a világpiacról. Úgy tűnik, hogy ez sikerült, a Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint az ország 
bevételei februárban lényegében megfeleződtek éves alapon, pedig az export volumene nem sokat változott. 
 
Elsősorban rubelért és jüanért exportált tavaly Oroszország 
A jüan részesedése az orosz exportelszámolásban tavaly több mint harmincszorosára nőtt, a rubelé pedig csaknem 
megháromszorozódott, a rubel és az orosz állam által barátinak minősített valuták az exportelszámolások több mint felét 
tették ki. Az Oroszországgal szemben barátságtalannak minősített országok devizáinak (a dollár és az euró) aránya az 
exportelszámolásban 87-ről 48 százalékra esett vissza. 
 
Putyin és Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: Kína beáll Oroszország mögé? 
Bár már több alkalommal találkozott hivatalosan Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, a mostani 
találkozó súlyát az ukrán háború adja. Ez az első alkalom, hogy Hszi az invázió kezdete óta, illetve a harmadik vezetői 
ciklusában látogat Moszkvába. A világ az esetleges kínai drón-, lőszer- és fegyverszállításokra figyel, miközben a találkozó 
Pekingnek lehetőség, hogy béketeremtőként emelje rangját a nemzetközi platformon. 
 
Legalább egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai háborút, ha Kína fegyverrel segítené Oroszországot 
Katonai szakértők szerint jogosak a nyugati aggodalmak, az esetleges kínai katonai segítség jelentősen növelné az orosz 
hadsereg esélyeit Ukrajnában. Amerikai illetékesek szerint Kína fontolgatja drónok, tüzérségi eszközök és lőszerek 
küldését Oroszországnak, ami különösen fontos fejlemény lenne, mivel a háború immár a második éve tart, és a 
frontvonalakat valószínűleg brutális tüzérségi párbajok fogják uralni.  
 
Ukrajna és az EU még egy évvel meghosszabbította a „fuvarozási vízummentességet” 
Ukrajna és az Európai Unió további egy évvel meghosszabbította a megállapodást, amely eltörli az ukrán fuvarozók 
számára az EU-tagállamokba irányuló kétoldalú és tranzitszállításokhoz szükséges engedélyek beszerzését. A 
megállapodás egy év alatt bebizonyította gyakorlati hatékonyságát. Érvényessége alatt több mint 50 százalékkal nőtt a 
közúti kétoldalú és tranzit árufuvarozás volumene. 
 
Moldova nem kap orosz gázt, mert nem hagyja magát zsarolni a Gazprom által 
Moldova nem kap több orosz gázt, mivel nem viseli el a Gazprom “zsarolását” a szállítás kifizetésének nehézségei miatt. 
A Gazprom december óta csak az oroszok által támogatott Dnyeszteren túli szeparatista régiót látja el gázzal, a kisinyovi 
központi hatóságokhoz nem jut el. Az Ukrajna és Románia közé ékelődött Moldova az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Banktól (EBRD) kapott 300 millió eurós hitelnek köszönhetően tudta biztosítani az európai ellátást. 
 
A Türk Államok Szervezetének országai létrehozták a Türk Befektetési Alapot  
A TÁSZ országai 500 millió dolláros tőkével létrehozták a Türk befektetési alapot. Az alapszabály szerint az alap jegyzett 
tőkéjét 10 000 darab, egyenként 50 000 dollár névértékű részvényre kell felosztani. A befizetett részvények névértéke 
összesen 350 millió dollár, a bevont részvények névértéke pedig 150 millió dollár lesz. A nemzetközi pénzügyi szervezet 
státuszú Türk Befektetési Alap székhelye Isztambulban lesz, és 20 évig fog működni. A kormányzótanács azonban 
meghosszabbíthatja az alap élettartamát vagy akár dönthet a bezárásáról. 
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Azeri kőolaj érkezik a Mol pozsonyi finomítójába 
Azeri Light típusú kőolajszállítmány érkezik a Mol-csoporthoz a pozsonyi finomítóba az azerbajdzsáni ACG mezőről, 
amelyben a Mol a harmadik legnagyobb részvényes. Az új forrásból származó kőolaj erősíti a Mol-csoport rugalmasságát 
és ellenállóképességét, amely különösen fontos az orosz eredetű kőolajtermékek exportjára kivetett EU-s szankciók 
életbe lépését követően.  
 
Előrehozott választások kezdődtek Közép-Ázsia legnagyobb országában 
Előrehozott parlamenti választások kezdődtek Kazahsztánban, Közép-Ázsia legnagyobb országában, amelyben mind a 
hét bejegyzett párt részt vesz. A parlamenti képviselők 70 százalékát pártlistákról, 30 százalékát pedig egyéni 
választókerületekből választják meg. A mostani voksolás újdonságai közé tartozik, hogy a pártokhoz nem kötődő jelöltek 
is indulhatnak, ami 2004 óta először fordul elő. 
 
Egyszerre tart ellen az oroszoknak és a nyugati szankcióknak a békepárti Kazahsztán 
Kazahsztán katonai és gazdasági kitettsége Oroszország felé óriási, a szankciókon csak veszít, ugyanakkor folyamatosan 
egyeztet a Nyugattal is a szankciós politika betartásáról, hogy elkerülje a saját szankcionálását. A háborútól való 
gesztusértékű távolságtartásuk ugyanakkor nem gátolja meg őket abban, hogy a szankciókkal kapcsolatban igen 
keményen fogalmazzanak, azonban azokat a Nyugattal szorosan egyeztetve betartják, habár csatlakozni nem 
csatlakoznak hozzájuk. 
 
Az Üzbég Központi Bank az infláció lassulását várja 
Az Üzbég Központi Bank szerint lassult az éves inflációs ráta, ami növeli annak valószínűségét, hogy a második 
negyedévben jelentős visszaesés következhet be. A januári fagyok a kereskedelmet és az ipart érintették, de az ágazati 
mutatók javulását az első félév végére várja a jegybank. 
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Kína 

 
Kína és Oroszország feladja a leckét az Egyesült Államoknak 
Hszi Csin-ping első külföldi útja Oroszországba vezet, miután március elején újraválasztották a Kínai Népköztársaság 
elnökének harmadik ötéves ciklusára. A Kreml közölte, hogy a kínai vezető március 20–22-én tesz állami látogatást az orosz 
elnök meghívására. Az MTI híradása szerint Moszkva arról tájékoztatott, hogy Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin „a 
megbeszélések során megvitatja majd az Oroszország és Kína közötti átfogó partnerségi kapcsolatok és stratégiai 
együttműködés továbbfejlesztésének aktuális kérdéseit”, és aláír több fontos kétoldalú dokumentumot. A két elnök 
tárgyalni fog a nemzetközi téren folyó kétoldalú együttműködés elmélyítéséről is. 
 
Újabb történelmi találkozó készül a két Kína között 
A volt tajvani elnök azt tervezi, hogy még ebben a hónapban Kínába látogat. Ez lenne az első alkalom, hogy egy tajvani 
vezető Kínába látogasson, mióta a polgárháborúban vereséget szenvedett Kínai Köztársaság kormánya 1949-ben a 
szigetre menekült. A történelmi látogatásra egyébként Peking és Tajpej között kiélezett feszültség közepette kerül sor. 
Kína ugyanis a saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és Peking korábban leszögezte: 
ha kell, erővel gondoskodik az újraegyesítésről. 
 
Olyan eredményt ért el Kína, amit még az amerikaiak is elismertek 
Olyan eredményt ért el a kínai diplomácia, amilyenre az amerikainak esélye sem lett volna: rávette az egymással évtizedek 
óta ellenséges Szaúd-Arábiát és Iránt, hogy állítsák helyre a 2016-ban megszakított diplomáciai viszonyt. A megállapodás 
olyan pozitív fejlemény, ami a térségbeli más országok jövőjét is kedvezően befolyásolhatja. Például a polgárháború 
sújtotta Jemenben – ahol a két rivális hatalom, de facto proxiháborút folytatott – megnőtt az esély a békére. Az egyre 
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súlyosabb gazdasági válságba süllyedő Libanonban pedig – ahol a szaúdi–iráni vetélkedés befolyással bír a belpolitikára – 
feloldódhat a politikai patthelyzet. 
 
Máris itt van Kína válasza a ChatGPT-re 
A ChatGPT új lendületet adott az AI térnek, és a befektetők özönlenek az iparág felé, miután felismerték a mesterséges 
intelligenciában rejlő óriási lehetőségeket és annak előnyeit. A március 14-én megjelent GPT4 a ChatGPT egy még 
lenyűgözőbb változata. A GPT4 egy multimodális nagy nyelvi modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki, és ami a negyedik 
a GPT sorozatban. Az eszköz az API-n keresztül és a ChatGPT Plus felhasználók számára lesz elérhető. Kína eddig minden 
megtett, hogy saját mesterséges intelligencia platformját létrehozza, egy olyan projektet, amely méltó versenytársa 
lehetne a ChatGPT-nek és társainak. A világ nagy reményeket fűzött az ázsiai fejlesztésekhez, de az ország minden eddigi 
próbálkozása hiábavaló volt. 
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Törökország 

 
Az európai energiaellátás kulcsa török kézben van 
Az ukrajnai háború és energiabiztonsági kérdések álltak Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török 
államfő ankarai tárgyalásainak középpontjában. A Török Államok Szervezete tagállamainak rendkívüli csúcstalálkozóján 
a magyar miniszterelnök arra kérte Erdogan török államfőt, hogy országa továbbra is legyen megbízható partner a 
magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú keleti gázszállítások tranzitjában. Erdogan elnök köszönetet 
mondott Magyarországnak a törökországi földrengés után mutatott szolidaritásért és a sok segítségért. 
 
Török elnök: Ankara hozzájárul Finnország felvételéhez a NATO-ba 
Recep Tayyip Erdogan török elnök Sauli Niinistö finn elnökkel közösen tartott négyszemközti megbeszélésüket követően 
március 17-én Ankarában bejelentette, hogy Törökország hozzájárul Finnország NATO-csatlakozásához. A török államfő 
reményét fejezte ki, hogy a török parlament még a május 14-én tartandó választások előtt ratifikálja Finnország NATO-
csatlakozását. Erdogan ugyanakkor jelezte, hogy Svédország NATO-csatlakozását illetően negatív a megítélése. 
 
Török földrengés: Az EU egymilliárd eurót küld az újjáépítéshez 
Az Európai Unió egymilliárd euróval, azaz mintegy 383 milliárd forinttal járul hozzá a február elején pusztító földrengés 
utáni újjáépítéshez Törökországban – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március 20-án 
Brüsszelben. Ezentúl mintegy 108 millió euróval, mintegy 41,3 milliárd forinttal a humanitárius segítségnyújtáshoz és a 
helyreállításhoz Szíriában. Hozzájárulásra van szükség továbbá a vízellátás és a szennyvízelvezetés, valamint minden 
egyéb megrongálódott kulcsfontosságú infrastruktúra megjavításához. 
 
36 párt indul a török választáson 
36 politikai párt indulhat az Erdogan török által május 14-re kiírt törökországi elnök- és parlamenti választáson. A listán 
szerepel a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP), amelyet állítólagos terrorista kapcsolatai miatt betiltás fenyeget. 
A HDP ugyanakkor továbbra is meghatározó tényező a választási kampányban. A török hatpárti ellenzéki szövetség a 
kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) elnökét, Kemal Kilicdaroglut nevezte meg elnökjelöltjeként. 
 
A török kormány meghátrált, feladta a paradicsomexport tilalmát 
Március 2-án a török agrárminisztérium az árstabilitás és az ellátás biztosítása érdekében kiviteli tilalmat rendelt el friss 
és fagyasztott paradicsomra egyaránt, mely április 14-ig tartott volna. Március 10-én viszont a kormány eltörölte a 
paradicsomexport tilalmát. A korlátozás bevezetésére a termelők azonnal heves tiltakozással reagáltak, mert a 
paradicsom Törökország vezető frisspiaci exportcikke. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://www.agroinform.hu/ 
https://hirado.hu/ 
https://www.magyarhirlap.hu/ 
https://privatbankar.hu/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Biden rábólintott az észak-alaszkai kőolaj kitermelésére 
Az amerikai kormány hosszas megfontolás után, a környezetvédők tiltakozása ellenére engedélyt adott egy újabb 
alaszkai kőolajmező kiaknázására. Joe Biden elnök jóváhagyása alapján elindulhat az észak-alaszkai Willow-projekt 
megvalósítása, aminek keretében akár 199 új fúrótornyot is létesíthetnek a kőolajmezőn három kitermelési helyen. 
 
Csúcsra emelkedett a megkezdett lakóingatlan-építések száma az Egyesült Államokban 
Februárban öthavi csúcsra nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és a megkezdett lakóingatlan-építések száma az 
Egyesült Államokban. 
 
Kártalanítják a becsődölt Silicon Valley Bank betéteseit 
Minden betétes pénzét garantálja az amerikai kormányzat, akinek megtakarítása az összeomlott Silicon Valley Banknál 
volt, és egy kisebb regionális banknál is hasonlóképpen jár el – jelentette be az amerikai pénzügyminiszter, a jegybank 
szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) és a betétbiztosítási szervezet elnöke. 
 
Amerikai bankcsőd: nincs közvetlen veszély az EU gazdasági biztosa szerint 
Igyekeznek biztosítani a befektetőket az európai pénzügyi vezetők arról, hogy az amerikai Silicon Valley Bank 
összeomlása az európai bankok számára csekély kockázatot jelent. Ez a második legnagyobb bankcsőd az Egyesült 
Államok történetében a Washington Mutual 2008-as összeomlása után, amelynek az emlékei még mindig frissek, 
azonban most erősebbek az európai intézmények az EU gazdasági biztosa szerint. 
 
Úgy megdrágult a Samsung-csipgyár építése az USA-ban, hogy csak pislognak 
A Samsung amerikai csipgyára az építési költségek emelkedése miatt több milliárd dollárral lesz drágább, részben 
emiatt az építkezést is felgyorsíthatják. A vállalat Dél-Koreában is öt üzemet tervez építeni. 
 
Trump után Biden is megpróbálkozik a TikTok megregulázásával 
Az Egyesült Államok nemcsak a hivatalos kormányzati eszközökről távolíttatja el a kémkedésre is alkalmasnak tartott 
TikTok videómegosztó programot, hanem teljesen betiltaná azt – ha a tulajdonosi körből nem távoznak a kínaiak. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Kanada 

 
Kanada újabb fájó pontján találta el Oroszországot 
Kanada megtiltotta az összes orosz acél- és alumíniumtermék behozatalát. A tilalom késztermékekre és nyersanyagokra 
is vonatkozik. A tiltás hatálya alá esnek alumíniumlemezek, alumíniumtartályok és acélcsövek is. Ottawa több mint 1600 
orosz személy és entitás ellen vezetett már be szankciót, Ukrajnának pedig 5 milliárd kanadai dollár értékű katonai, 
humanitárius és más természetű segélyt adott. A hivatalos adatok szerint Kanada 2021-ben 45 millió kanadai dollár 
értékben importált alumíniumot és 213 millió kanadai dollár értékben acéltermékeket Oroszországból. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Három évtizede nem volt ilyen - Több mint 100 százalék az infláció Argentínában 
Februárban az infláció meghaladta a 100 százalékot, ez az első alkalom, hogy a több mint három évtizeddel ezelőtti, 1991-
es hiperinflációs időszak óta három számjegyű volt az áremelkedés az országban, írja a Reuters. A hivatalos kormányzati 
adatok szerint a 12 havi infláció 102,5 százalék volt februárban, a fogyasztói árindex vártnál nagyobb, 6,6 százalékos havi 
emelkedése mellett 13,1 százalékos éves emelkedést mutatott. 
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Dél-Amerika legnagyobb humanitárius válságán segítene az ország legnagyobb ellensége 
Az Egyesült Államok több mint 170 millió dollár (mintegy 64 milliárd forint) új segélyt nyújt a venezuelai humanitárius 
válság következményeinek enyhítésére - jelentette be az amerikai külügyminisztérium pénteken. A sajtóközlemény 
szerint a keret 140 millió dollár humanitárius segítségből és 31 millió dollár fejlesztési támogatásból áll. Az összeget a 
legkiszolgáltatottabbak megsegítésére szánja az Egyesült Államok Venezuelában, valamint a környező országokban, 
ahol a gazdasági válságtól sújtott országból elmenekültek ellátásra találtak. 
 
Erős földrengés rázta meg Ecuadort 
Az amerikai földtani intézet (USGS) mérése szerint 6,7-es erősségű földrengés rázta meg Ecuador délnyugati részét 
szombaton, az első hírek szerint legkevesebb négy ember meghalt, és anyagi károk keletkeztek. A földmozgás 
epicentruma Guayas tartományban volt, Ecuador második legnagyobb városától, a hárommillió lakosú Guayaquil 
várostól 80 kilométerre délre. Guayaquilban és környékén a pánikba esett emberek kiszaladtak az utcákra. Több ház 
részben beomlott, sok épület fala megrepedt. 
 
Kuba orosz olajért kuncsorog, elnöki szinten fogadták a Rosznyefty-vezért 
A Rosznyefty orosz olajvállalat vezérigazgatója, Igor Szecsin Miguel Diaz-Canel kubai elnökkel találkozott. A karib-tengeri 
ország üzemanyaghiányban szenved, míg Oroszország új vevőket keres az olajszállítmányaira, így a két fél természetes 
partner lehet – írta a Reuters. A kommunista Kuba az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági válságával küzd, a 
termelést és a turizmust a koronavírus-járvány visszavetette, az újjáépítést pedig a hatástalan központi tervgazdaság és 
az 1962 óta tartó amerikai szankciók is nehezítik. A legnagyobb problémát azonban a történelmi üzemanyaghiány jelenti. 
 
Mexikói elnök: Mexikó biztonságosabb, mint az Egyesült Államok 
A CNA jelentése szerint Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök kijelentette, országa biztonságosabb, mint az 
Egyesült Államok – tette e kijelentést úgy, hogy a hónap elején elraboltak négy amerikai állampolgárt Mexikóban, akik 
közül ketten életüket vesztették. Az elnök egy sajtótájékoztatón jelentette ki: “Mexikó biztonságosabb, mint az Egyesült 
Államok. Nincs probléma a biztonságos utazással Mexikóban.” 
 
Mexikó szigorította a gyerekházasságot tiltó törvényeket 
A mexikói szenátus egyhangúlag elfogadta azt a jogszabálymódosítást, amely megtiltja a házasságszerű együttélést 
gyerekekkel és fiatalkorúakkal. Az ilyen jellegű hivatalos házasságkötéseket már korábban betiltották a latin-amerikai 
országban, ugyanakkor némely őslakos közösségben tovább él az a szokás, hogy – gyakran ellentételezés fejében – 
fiatalkorúak és felnőttek élettársi közösségről állapodnak meg. Ennek szenvedő alanyai legtöbb esetben lányok. 
 
El Salvador bitcoin fejlesztői egyetemi programot indít 
El Salvador Bitcoin-irodája bejelentette a “CUBO+” elnevezésű új, hat hónapos oktatási programot, amelynek célja, hogy 
a salvadori egyetemi rendszeren keresztül Bitcoin és Lightning Network fejlesztőket neveljen ki. A hivatal szerint a 
májusban induló program egy viszonylag kis, 25 év alatti diákcsoportból áll majd, akiket az el salvadori egyetemek 
legokosabb hallgatói közül választottak ki. Az első csoport a Don Bosco Egyetemen keresztül fog indulni. Ők a Tether és 
a Fulgur Ventures által finanszírozott első Plan B ösztöndíjért fognak versenyezni. A projekt annak a nemrégiben 
bejelentett megállapodásnak az eredménye, amelyet El Salvador és a svájci Lugano kötött a világ első Bitcoin-
nagykövetségének a svájci városban történő létrehozására. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.hvg.hu/ 
https://liner.hu/   
https://magyarhirlap.hu/  
https://www.bitcoinbazis.hu/ 
 

Közel-Kelet 

 
Jó hír: Izrael további négy muszlim országgal normalizálhatja a kapcsolatait 
A világ legnépesebb muszlim állama is csatlakozhat az Ábrahám-egyezményhez. Izrael az Ábrahám-megállapodások 
kiterjesztésén dolgozik négy másik országgal, Mauritániával, Szomáliával, Nigerrel és Indonéziával. 
 
 

https://www.portfolio.hu/global/20230318/del-amerika-legnagyobb-humanitarius-valsagan-segitene-az-orszag-legnagyobb-ellensege-603652
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230318/eros-foldrenges-razta-meg-ecuadort-603682
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/03/kuba-orosz-olajert-kuncsorog-elnoki-szinten-fogadtak-a-rosznyefty-vezert?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.reuters.com/world/americas/cubas-president-meets-ceo-russias-rosneft-amid-fuel-shortage-2023-03-05/
https://liner.hu/mexikoi-elnok-mexiko-biztonsagosabb-mint-egyesult-allamok/
https://www.channelnewsasia.com/world/mexican-president-says-mexico-safer-us-3344011
https://liner.hu/bocsanatot-kert-mexikoi-kartell-amerikaiak-elrablasaert/
https://liner.hu/bocsanatot-kert-mexikoi-kartell-amerikaiak-elrablasaert/
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20230316-mexiko-szigoritotta-a-gyerekhazassagot-tilto-torvenyeket
https://www.bitcoinbazis.hu/el-salvador-bitcoin-fejlesztoi-egyetemi-programot-indit/
https://www.bitcoinbazis.hu/svajc-utan-amerikaban-nyit-bitcoin-nagykovetseget-el-salvador/
https://www.bitcoinbazis.hu/svajc-utan-amerikaban-nyit-bitcoin-nagykovetseget-el-salvador/
https://www.portfolio.hu/
https://liner.hu/
https://magyarhirlap.hu/
https://www.bitcoinbazis.hu/
https://neokohn.hu/2023/03/10/jo-hir-izrael-tovabbi-negy-muszlim-orszaggal-normalizalhatja-a-kapcsolatait/


Meloni: Izrael és Olaszország számos területen fokozza együttműködését 
Netanjahu és Meloni közös nyilatkozatban hangsúlyozta a két ország közötti jó kapcsolat fontosságát. Olaszország és Izrael 
fokozni kívánja együttműködését a gazdaság, a kibertechnológia, a biztonság, a védelem és a környezetvédelem területén 
– hangsúlyozta Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő. 
 
Hamarosan minden nap indít járatot az Emirates Budapest és Dubaj között 
Az Emirates június 1-jétől minden nap repül Budapest és Dubaj között, miután heti hétre növeli járatai számát a jelenlegi 
öt helyett – közölte a légitárság az MTI-vel. Kiemelték, emellett a magyar utazók körében is népszerű számos útvonalon 
bővítenek, és újabb úti célokra állnak forgalomba a nagyobb kapacitású A380-as óriásgépek. 
 
Tarolt a magyar okosotthon-megoldás Dubajban 
A Chameleon Smart Home társasházi okosotthon-megoldásával vett részt a világ vezető energetikai konferenciáján. 
Nemcsak egy-egy lakás, hanem teljes, többlakásos épületek is okossá válhatnak, ezzel jelentős lépést téve az 
energiahatékony épületüzemeltetés felé. A Chameleon nemzetközi terjeszkedésének jegyében a kanadai piac mellett a 
Közel-Keleten is azon dolgozik, hogy nemzetközi szinten ismertté tegye innovatív, társasházaknak szóló okosotthon-
megoldását. 
 
Véget ér a közel-keleti hidegháború, kibékül Irán és Szaúd-Arábia 
Többéves ellenségeskedés után Irán és Szaúd-Arábia helyreállítja diplomáciai kapcsolatait, többek között újra megnyitják 
nagykövetségeiket. Mindez nagy diplomáciai győzelem a közvetítőként fellépő Kínának. Az egyezség része, hogy a két 
rivális nem avatkozik bele egymás belügyeibe és tiszteleten tartják egymás szuverenitását. Megállapodtak továbbá egy 
2001-ben aláírt biztonsági együttműködésről szóló szerződés, valamint egy kereskedelemről és gazdaságról szóló 
egyezmény aktiválásról is.  
 
Újabb 22 ezer embernek kegyelmeztek meg Iránban 
Kegyelmet adtak az iráni hatóságok 22 ezer embernek, akik részt vettek a 2022 szeptemberében kirobbant országos, 
kormányellenes tüntetéseken - közölte az iráni főbíró hétfőn az IRNA hírügynökség szerint. Irán főbírája, Golam-hosszein 
Mohszeni Edzseji (Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i) elmondta: eddig 82 ezer embernek kegyelmeztek meg, köztük annak a 
22 ezer embernek is, akik a tavalyi tüntetések miatt kerültek börtönbe. 
 
Háromszázmillió embernek most kezdődik az 1402-es esztendő 
Közép-Ázsia jelentős területein, sőt sokaknak még a Balkánon is most fordul egyet a naptár: megkezdődik az 1402-es 
esztendő, a tavaszi nap-éj egyenlőséggel ugyanis beköszönt a noruz, a perzsa újév. Iránban például hagyományos újévi 
ünnepet tartanak. 
 
Nagy bejelentést tett Szaúd-Arábia 
Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös bejelentette, hogy Szaúd-Arábia Riyadh Air néven új állami légitársaságot hoz 
létre. Az SPA szaúdi hírügynökség szerint a Riyadh Air 2030-ig világszerte több mint száz célállomást fog kiszolgálni, 
kihasználva a királyság földrajzi elhelyezkedését Ázsia, Afrika és Európa között. A várakozások szerint a légitársaság 
elindítása további 20 milliárd dollárral fog hozzájárulni Szaúd-Arábia nem olaj alapú GDP-növekedéséhez, illetve több mint 
200 ezer új munkahelyet teremt. 
 
Az éves magyar GDP-hez közelít a szaúdi olajcég tavalyi profitja 
Az Aramco 161,1 milliárd dolláros, napi árfolyamon 58 442 milliárd forintos rekordprofitot könyvelt el – idézte a szaúdi 
óriáscég jelentését a BBC. Összehasonlításul: a tavalyi magyar éves GDP a becslések szerint 180 milliárd dollár körül 
várható. A szaúdi nyereség 46,5 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál, és mértékében nemcsak az olajár, hanem a 
megnövelt kitermelés is szerepet játszott. 
 
Iraki gáz és olaj érkezhet Európába 
Fuad Huszein nyilvánossá tette, hogy országa a jövőben Európába is szállíthat gázt és olajat. Úgy fogalmazott, a céljuk az, 
hogy a következő években növeljék a kitermelésüket mindegyik energiahordozót, a gázt és az olajat tekintve. 
Hangsúlyozta: az export egy része Európába irányulna. Josep Borrell  az EU külügyi főképviselője és a külügyminiszter 
megvitatták az iraki és az uniós fejleményeket, a regionális ügyeket és a biztonságot, valamint olyan témákat, mint a 
migráció, a demokrácia és az emberi jogok, a kereskedelem és az energia. Döntést hoztak egy új fejlesztési együttműködési 
albizottság létrehozásáról is. 
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Három év alatt hat kormány: érvénytelenítette a tavalyi választásokat a közel-keleti ország 
A kuvaiti alkotmánybíróság érvénytelenítette a tavalyi parlamenti választásokat, és az előző parlament visszaállítása 
mellett döntött az évek óta politikai válságoktól sújtott országban. Az ellenzék, amely az elmúlt évtizedben bojkottálta a 
parlamenti választásokat, elítélve a végrehajtó hatalom beavatkozását a törvényhozásba, szeptember végére megszerezte 
a helyek többségét, 28 mandátumot az 50 tagú nemzetgyűlésben. 
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Afrika 

 
Afrika kínai és orosz befolyással néz szembe 
Az afrikai infrastrukturális projektjeinek megsokszorozásával igyekszik Kína és Oroszország megalapozni befolyását a 
kontinens országaiban, amely azonban csapda lehet az afrikai országok számára. Kína kölcsönöket kínál a drága 
infrastrukturális projektekhez, és ha egy ország nem tudja visszafizetni a hitelét, Kína átveszi az irányítást az ország 
stratégiai eszközei felett. 
 
Új gázvezeték épül, ami segít leválni Magyarországnak az orosz gázról 
Egy új gázvezetéket épít Szlovénia, amely Algéria felől behozott gázt továbbít majd Magyarország felé, hogy segítsen 
leválni nekünk az orosz gázról – erről beszélt Robert Golob szlovén miniszterelnök. A konkrét bejelentés azután született, 
hogy a magyar és a szlovén miniszterelnök tavaly december 2-i találkozóján ezt már rögzítették, miszerint Szlovénia évi 
300 millió köbméterrel kibővíti az Algéria felőli gázimport kapacitását, illetve egy új vezetéket is épít, hogy segítsen 
Magyarországnak is az orosz gázról való leválásban. A projekt 2-3 év múlva lehet kész. 
 
Itt a "foszforgeddon" – veszélyben a mezőgazdaság és a bolygó is 
Túl sokat használjuk a foszfort, ami nemcsak az élelmiszer-ellátást nehezíti meg, de a globális felmelegedést is hajtja. A 
kutatók aggódnak, hogy a foszfor túlzásba vitt használatának hatására műtrágyázás céljára már nem marad belőle 
megfelelő mennyiségben, ez pedig veszélyeztetheti a világ élelmiszerellátását. Jelentős méretű foszforkinccsel 
ugyanakkor alig néhány ország rendelkezik. Marokkóban és a Szahara nyugati részén rejtőzik a legtöbb belőle, majd Kína 
és Algéria következnek. 
 
Ukrajna helyett Marokkó pályázik a 2030-as vb megrendezésére Spanyolországgal és Portugáliával 
Első észak-afrikai országként rendezhetnek tornát. Marokkó csatlakozott Spanyolországhoz és Portugáliához a 2030-as 
labdarúgó-világbajnokság rendezéséért tett ajánlathoz. Ukrajna volt eredetileg a harmadik rendező ország, de most úgy 
tűnik, hogy lecserélték, írja a The Athletic. A 2030-as házigazdákat 2024-ben a FIFA 74. kongresszusán választják ki. 
 
Az Európai Unió meghosszabbította a líbiai fegyverembargót ellenőrző földközi-tengeri misszióját 
Az Európai Unió Tanácsa 2025. március 31-ig meghosszabbította az ENSZ líbiai fegyverembargójának ellenőrzésére 
létrehozott, Euronavfor Med Irini nevű földközi-tengeri misszióját. A döntést a tanács politikai és biztonsági bizottsága 
hozta meg, amely az EU közös kül- és biztonságpolitikájának alakításáért felelős. A bizottság egyúttal frissítette 
szabályozását a művelet során lefoglalt muníció ártalmatlanítására és azt írta: még inkább meg kell könnyíteni a művelet 
során lefoglalt fegyverek és a hadi felszerelések megsemmisítését. 
 
Egyiptom ad otthont az izraeli-palesztin tárgyalásoknak 
A CNA jelentése szerint Egyiptom izraeli és palesztin tisztviselőket lát vendégül Sarm-es-Sejk üdülővárosban, az Egyesült 
Államok és Jordánia támogatásával, hogy megfékezhessék az egyre brutálisabb erőszakhullámot Ciszjordániában, még a 
Ramadán kezdete előtt. Az egyiptomi külügyminisztérium közlése szerint a mostani találkozó célja, hogy támogassák a 
palesztin és az izraeli fél közötti párbeszédet az egyoldalú intézkedések és az eszkaláció leállítása, valamint “az erőszak 
jelenlegi körforgásának megtörése és a nyugalom elérése érdekében”. 
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Amerika egyik legfontosabb afrikai szövetségese tovább haladna az orosz atomerőművével 
Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök magas rangú orosz tisztviselőkkel folytatott megbeszélést az Egyiptomban épülő 
orosz atomerőműről, valamint a gabonaellátásról és az élelmezésbiztonságról. A megbeszéléseken részt vett többek 
között az orosz kereskedelmi miniszter is. Az egyik felmerült téma egy orosz ipari övezet létrehozása volt a Szuezi-csatorna 
gazdasági övezetén belül. Oroszország ukrajnai invázióját követően Egyiptom megpróbál egyensúlyt teremteni az 
Oroszországhoz és a nyugati hatalmakhoz fűződő hosszú távú kapcsolatok között, mivel az ország az orosz búza egyik fő 
importőre. 
 
Kína húzhatja ki a slamasztikából a fizetésképtelen afrikai államot 
Ghána decemberben vált fizetésképtelenné, az IMF-től azonban csak akkor kap pénzt, ha előbb megegyezik külföldi 
hitelezőivel. Kína az ország egyik legnagyobb és hitelezője, közel 1,7 milliárd dollár értékű kihelyezéssel, így ez a 
megegyezés kulcsfontosságú lehet Ghána gazdasága számára.  
 
Egynapos CEMAC csúcstalálkozót szerveztek Kamerunban 
A Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség (CEMAC) országainak államfői találkoztak Kamerun fővárosában, 
Yaoundéban egy egynapos csúcstalálkozó keretében, hogy megvitassák a régió gazdasági helyzetét, illetve az orosz-ukrán 
háború hatásait. Az államfők zárónyilatkozatukban üdvözölték a szervezet tagjai által, a konfliktus hatásainak enyhítése 
érdekében tett „rendkívüli” gazdasági intézkedéseket. 
 
Először látogatott amerikai külügyminiszter Nigerbe 
Nigerbe érkezett Antony Blinken amerikai külügyminiszter, hogy a támogatásáról biztosítsa a dzsihadista erőszak sújtotta 
térségben lévő országot. Mohamed Bazoum elnökkel folytatott megbeszélés után Blinken bejelentette, hogy 150 millió 
dollár értékben új humanitárius segélycsomagot nyújt a Száhel-övezetnek, köztük Nigernek, így az idei évi segély teljes 
összege 233 millióra nő.  
 
Kegyetlen pusztítást okozott a trópusi vihar Afrikában 
Tovább nőtt a Freddy trópusi vihar áldozatainak száma Afrika déli részén, immár meghaladta a négyszázat. A ciklon 
Ausztrália északi partvidékének közelében keletkezett, és február 21-én elérte Madagaszkárt, majd pár nap múlva 
lecsapott Mozambikra és Zimbabwére. A heves esők mindkét országban áradásokat okoztak.  
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Ausztrália gabonaexportja rekordot dönthet 
A hatalmas esőzéseknek köszönhetően, melyek korábban pont élelmiszerhiányokat okoztak Ausztráliában, rekord 
mennyiségű gabonatermést várnak a szakértők, ezzel együtt az export is jelentősen nőni fog. Várhatóan a mezőgazdasági 
export eléri a 75 milliárd dollárt június végére az Ausztrál Mezőgazdasági és Erőforrás-gazdasági Hivatal szerint. Az ukrajnai 
háború miatt jelentősen megemelkedett néhány termék ára, beleértve a búzát is, ami történetesen Ausztrália egyik 
legfontosabb mezőgazdasági exportterméke is.   
 
Megszületett a megállapodás: amerikai atom-tengeralattjárókat vásárol Ausztrália 
Az üzletben érintett haditengerészeti eszközök nincsenek atomfegyverrel felszerelve, a meghajtásuk atomenergia-alapú. 
Az Egyesült Államoktól vásárol atommeghajtású tengeralattjárókat Ausztrália – jelentették be az amerikai–ausztrál–brit 
csúcstalálkozó keretében San Diegóban. 
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Új-Zéland megtiltja a TikTok használatát a képviselők informatikai eszközein 
A szigetország ezzel többek között Kanada, az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 
Egyesült Államok nyomdokaiba lép. 
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 

 

https://hvg.hu/tudomany/20230317_UjZeland_kormany_TikTok_informatikai_eszkozok_tiltas
https://www.vg.hu/
https://magyarmezogazdasag.hu/
https://hvg.hu/
mailto:intdept@mkik.hu

