
 
 

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 FÁK-térség 

 

Ausztria 

Benelux államok 

Csehország 

 Egyesült Királyság 

 

Franciaország 

Horvátország 

Írország 

 

 

 

Lengyelország 

Németország 

Nyugat-Balkán  

Olaszország 

 

 

Románia 

Szlovákia 

Szlovénia 

 

 

 Oroszország 

Azerbajdzsán 

Kazahsztán 

 Ukrajna 

Fehéroroszország 

Grúzia  

 

 EURÓPAI UNIÓS HÍRSAROK 

     

Ázsia Amerika Afrika Közel-Kelet 
Ausztrália és Új-

Zéland 

 

Kína 

Törökország 

 

 

Amerikai Egyesült 

Államok 

Kanada  

Latin-Amerika és a 

Karib-térség 

 

 

 Etiópia 
Dél-Afrika   

Tunézia 
Algéria 

Marokkó  

 

Izrael 
Szaúd-Arábia 
Katar, Omán 
Irán, Kuvait 

Egyesült Arab Emírségek  

 

 

Ausztrália 

  

 

 

 



Ausztria 

 
Ausztria a háború után sem békül Putyinnal: eljön a felelősségre vonás ideje 
Az orosz-ukrán háború végével sem számít a kapcsolatok normalizálódására a Vlagyimir Putyin elnök vezette 
Oroszországgal - közölte Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter, a Chisinauban tett látogatása alkalmával. 
Schallenberget moldovai látogatásán, Jan Lipavsky cseh, illetve Ivan Korcok szlovák külügyminiszter is elkísérte. Alig két 
hónapon belül ez már második ilyen utazás volt, és Schallenberg kijelentette, hogy nagy jövőt lát a három ország 
együttműködésében. 
 
Gázellátási vészhelyzeti terv lépett életbe Ausztriában 
Ausztria életbe léptette a gázellátás vészhelyzeti tervének korai figyelmeztető fázisát arra az esetre, ha Oroszország 
leállítaná a gázszállításokat a rubelben fizetés elmaradása miatt - közölte az osztrák klímavédelmi minisztérium. A 
figyelmeztető fázis életbe léptetése az ellenőrzési és felügyeleti rendszer működtetésének a szigorítását jelenti. Az olyan 
fogyasztásszabályozási intézkedések, mint például a fejadagolás, egyelőre nem, csak a harmadik fázisban lépnek életbe. 
 
Csaknem 30 százalékkal kerül többe az osztrák háztartásoknak az energia, mint egy éve 
Az Osztrák Energiaügynökség energiaár-indexe szerint a háztartási energia ára 27,4 százalékkal volt magasabb az idén 
februárban, mint egy évvel korábban. A költségeket mindenekelőtt a gáz, az üzemanyag és a fűtőolaj ára emelte meg. De 
a többi energiahordozó ára is emelkedett. A villamos energia esetében a háztartásokat jobban megvédték a kormányzati 
támogató intézkedések. 
 
Több mint 5 ezer menekült gyermek tanul már Ausztriában 
Eddig mintegy 50 ezer ukrajnai menekültet regisztráltak Ausztriában, közülük mintegy 5 ezer gyermeket és fiatalt írattak 
be iskolába. Az Ausztriába érkező gyermekek fele általános iskolás, akiket többnyire most "rendes osztályokban" 
tanítanak, kiegészítő németórákkal együtt - írja az osztrák közszolgálati televízió portálja. Jelenleg messze a legtöbb ukrán 
tanulót Bécsből (körülbelül 1300) és Alsó-Ausztriából (nagyjából 1400) jelentik, őket követi Stájerország és Felső-Ausztria 
és Tirol. 
 
Eurómilliárdos üzletté nőtte ki magát a 35 éves Red Bull 
35 éves Ausztria büszkesége, a Red Bull: míg sokan magas koffein-és taurintartalma miatt óva intenek nagy mennyiségű 
fogyasztásától, mégis egyre többen nyúlnak utána. Termékeik népszerűsége az elmúlt évtizedekben töretlen. Tavaly több 
mint 9,8 milliárd dobozt adtak el, 24 százalékkal többet, mint 2020-ban. Mindeközben a csoport árbevétele 6,3 milliárd 
euróról 7,8 milliárd euróra ugrott. A csoportnak 2021 végén 72 országban közel 14 ezer alkalmazottja volt, továbbá saját 
Forma-1-es csapata, futball- és jégkorongcsapata, valamint saját televíziós csatornája is van. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
 

Benelux államok 

 
Hollandia eltörli a korlátozásokat 
Március 23-tól Hollandiában eltörlik a digitális Covid-igazolvány használatát, így az országba történő beutazáshoz már 
nem lesz szükség sem oltási igazolvány, sem pedig negatív teszteredmény bemutatására. 
 
Hollandia beleáll az olajembargóba 
Mark Rutte holland kormányfő szerint, az orosz kőolaj bojkottjára „elég gyorsan” sor kerülhet – jelentette a NLTimes című 
lap hírportálja. A miniszterelnök a holland parlamentben tartott szerdai vita keretében azt fejtegette, hogy az 
olajbojkottnak „nem lesz túl nagy hatása” a holland gazdaságra nézve. 
 

https://www.portfolio.hu/global/20220401/ausztria-a-haboru-utan-sem-bekul-putyinnal-eljon-a-felelossegre-vonas-ideje-537147
https://www.portfolio.hu/global/20220330/gazellatasi-veszhelyzeti-terv-lepett-eletbe-nemetorszagban-es-ausztriaban-536609
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220407/csaknem-30-szazalekkal-kerul-tobbe-az-osztrak-haztartasoknak-az-energia-mint-egy-eve-538085
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220407/csaknem-30-szazalekkal-kerul-tobbe-az-osztrak-haztartasoknak-az-energia-mint-egy-eve-538085
https://www.napi.hu/percrolpercre/orosz-ukran-haboru/tobb-mint-5-ezer-gyermek-tanul-mar-ausztriaban
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/red-bull-ausztia-dietrick-mateschitz.749295.html
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/hollandia-eltorli-a-beutazasi-korlatozasokat-marcius-23-tol-1180239
https://www.napi.hu/percrolpercre/orosz-ukran-haboru/hollandia-beleall-az-olajembargoba


Döntést sürget az új atomerőművek építéséről a holland parlament 
A holland parlament alsóháza a kormány által építeni tervezett két új atomerőművel kapcsolatos mihamarabbi döntésre 
szólította fel a holland Gazdasági Minisztériumot, az ország fosszilis tüzelőanyagoktól függésének csökkentése érdekében 
- közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn. 
 
Belgiumban feloldották a szállópor magas koncentrációja miatt bevezetett korlátozásokat 
Feloldották a szállóport magas koncentrációja miatt bevezetett korlátozásokat Belgiumban - közölte a La Libre Belgique 
című francia nyelvű belga napilap vasárnap. 
 
Szerszámot és műhelyt is kölcsönöz egy brüsszeli vállalkozás 
Az úgynevezett körkörös gazdasági modelltől sokat vár a világ nemcsak azért, mert kíméli a környezetet, hanem azért is, 
mert az újrahasznosítás és a minőségi termékek népszerűsítése megoldást jelenthet a termelési láncok egyre gyakoribb 
megszakadására. A modell nagyszerű példája a Tournevie brüsszeli vállalkozás, amely szerszámok kölcsönzésével 
foglalkozik, és helyet is biztosít a barkácsolásra. 
 
Luxemburg 2,5 milliárd euró értékben fagyasztott be orosz vagyont 
A luxemburgi hatóságok 2,5 milliárd euró értékben fagyasztottak be orosz vagyontárgyakat az ukrajnai háború nyomán 
Moszkva ellen bevezetett uniós szankciók keretében - írta a The Luxemburg Times hírportál Juriko Backes 
pénzügyminiszter parlamenti bejelentésére hivatkozva. 
 
FORRÁS: 
www.turizmus.com   
www.napi.hu  
www.profitline.hu  
www.hu.euronews.com  
 

Csehország 

 
Csehország tankokat küld Ukrajnába a világon elsőként 
Csehország néhány tucat T-72 típusú tankot és más harci járművet küldött Ukrajnának. A cseh hadsereg felajánlását a 
szövetséges NATO-tagországokkal előzetesen egyeztették, és vonaton szállítják Ukrajnába - adta hírül az Echo24 
hírportál kedden. 
 
Május végéig meghosszabbítják a szükségállapotot Csehországban 
Két hónappal meghosszabbítják a szükségállapotot Csehországban, amelyet március 4-én egy hónapra azért hirdetett ki 
a kormány, hogy felgyorsítsa és egyszerűbbé tegye az ukrán menekültek befogadását. 
 
A csehek több százmilliónyi orosz vagyont fagyasztottak már be 
Több százmillió cseh korona értékű, orosz állampolgárokhoz köthető vagyoneszközt vettek már zárlat alá Csehországban. 
Az ország kormányfője, Petr Fiala kizárta annak lehetőségét, hogy államosítják az orosz állampolgárok tulajdonában lévő 
csehországi vállalkozásokat, de hangsúlyozta: a cseh kormány a szankciókkal sújtott orosz állampolgáraik vagyonát 
kezelése alá vonta. Elmondta azt is: a kormány változtatni kíván a jelenleg érvényben lévő jogszabályokon annak 
érdekében, hogy szigorúbban és hatékonyabban járhasson el az orosz oligarchákkal szemben. 
 
FORRÁS: 
www.parameter.sk 
www.index.hu 
www.vg.hu 
 
 

https://profitline.hu/dontest-surget-az-uj-atomeromuvek-epiteserol-a-holland-parlament-434490
https://profitline.hu/belgiumban-feloldottak-a-szalloport-magas-koncentracioja-miatt-bevezetett-korlatozasokat-434431
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/03/29/szerszamot-es-muhelyt-is-kolcsonoz-egy-brusszeli-vallalkozas
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/03/29/szerszamot-es-muhelyt-is-kolcsonoz-egy-brusszeli-vallalkozas
https://profitline.hu/luxemburg-25-milliard-euro-ertekben-fagyasztott-be-orosz-vagyont-434578
https://profitline.hu/luxemburg-25-milliard-euro-ertekben-fagyasztott-be-orosz-vagyont-434578
http://www.turizmus.com/
http://www.napi.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.hu.euronews.com/
https://parameter.sk/csehorszag-tankokat-kuld-ukrajnaba-vilagon-elsokent
https://index.hu/kulfold/2022/03/29/csehorszag-szuksegallapot-ukrajnai-menekultek/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/a-csehek-tobb-szazmillionyi-orosz-vagyont-fagyasztottak-mar-be
http://www.parameter.sk/
http://www.index.hu/
http://www.vg.hu/


Egyesült Királyság 

 
A brit kormány újabb szankciókkal sújtja Oroszországot 
A brit kormány befagyasztja a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank nagy-britanniai vagyoneszközeit, valamint 
megtiltja az orosz gazdaságba irányuló brit befektetéseket is. 
 
6% alá esett a dízelautók részesedése a brit piacon 
Nagy-Britanniában 14,3 százalékkal, 243.479-re esett az új autók eladása márciusban az egy évvel korábbihoz képest. Ilyen 
kevés autót 1998 óta nem adtak el az év harmadik hónapjában – áll a brit autógyártók és autókereskedők szövetségének 
(SMMT) keddi közleményében. 
 
Változik a brit sült krumpli receptje az étolajhiány miatt 
Megváltozik a chips és a sültkrumpli összetétele az Egyesült Királyságban az orosz-ukrán háború kitörése óta a 
napraforgóolaj-importban tapasztalható fennakadások miatt- írja a Sky News. A változtatás más népszerű termékeket is 
érinteni fog. 
 
A britek bevezetik a négynapos munkahetet 
A pandémia hatására Nagy-Britanniában hamarosan több ezer munkavállalóval tesztelik a négynapos munkahetet, amely 
világviszonylatban az eddigi legnagyobb ilyen típusú kísérlet. Mivel a koronavírus örökre átformálta a munkaerőpiacot, a 
nagy-britanniai cégek most a rövidített, négynapos munkahét bevezetésével próbálkoznak, hogy vonzóbbak legyenek a 
jelenlegi és a leendő munkatársak számára. 
 
Boris Johnson megbékélt a fehér sátáni malmokkal 
Ha építenének gyorsan hétezer szárazföldi szélturbinát, az jelentősen növelhetné a szigetország energiafüggetlenségét - 
erre jutott Boris Johnson, aki eddig nem volt éppen e zöldenergia termelési mód nagy barátja. 
 
Elmaradt a pénzügyi cégek brexit utáni apokalipszise 
A vártnál kisebb megrázkódtatást okozott a pénzügyi cégek körében a britek Európai Unióból való kilépése- írja a 
Bloomberg. Munkaerő-áthelyezések ugyan történtek az Egyesült Királyságból uniós országokba az elmúlt években, de az 
átköltöztetett dolgozók száma sokkal kisebb lett a vártnál. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.kitekinto.hu 
www.vg.hu 
www.napi.hu 
 

Franciaország 

 
A francia cégek egyelőre ragaszkodnak az orosz jelenléthez, bojkottal bírnák őket távozásra 
A francia multik egy részének nincs jó válasza a menjek-maradjak dilemmára. Kérdés, az orosz piachoz foggal-körömmel 
ragaszkodó vállalatok ellen intézett ukrán bojkottfelhívás változtatni tud-e bármennyit is az álláspontjukon. 
 
Macron elfogadja a Renault döntését 
Emmanuel Macron tiszteletben tartja a Renault döntését, amely szerint az autógyártó leállítja moszkvai gyárának 
működését. A francia elnök csütörtökön kijelentette, hogy a vállalatoknak kell eldönteniük, hogy Oroszországban 
akarnak-e maradni, amennyiben ágazatukat nem sújtják a szankciók. 
 
 
 

https://www.vg.hu/hirek/2022/04/a-brit-kormany-ujabb-szankciokkal-bunteti-oroszorszagot
https://kitekinto.hu/2022/04/05/gazdasag/6-ala-esett-a-dizelautok-reszesedese-a-brit-piacon/199339/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/mar-a-brit-sultkrumpli-sem-lesz-a-regi-valtoztatnak-a-recepteken-a-napraforgoolaj-hiany-miatt.749791.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/mar-a-brit-sultkrumpli-sem-lesz-a-regi-valtoztatnak-a-recepteken-a-napraforgoolaj-hiany-miatt.749791.html
https://index.hu/gazdasag/2022/04/05/negy-napos-munkahet-nagy-britannia-bevezetes-kiserlet/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/szel-boris-johnson-energia-zoldenergia-megujulo-energiafuggetlenseg.749636.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/brexit-penzugyi-cegek-koltozes-elmaradt-az-apokalipszis.749192.html
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/a-francia-cegek-egyelore-ragaszkodnak-az-orosz-jelenlethez-bojkottal-birnak-oket-tavozasra
https://www.vg.hu/hirek/2022/03/macron-elfogadja-a-renault-donteset
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/a-renault-felfuggeszti-moszkvai-uzemenek-mukodeset
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/a-renault-felfuggeszti-moszkvai-uzemenek-mukodeset
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/a-renault-felfuggeszti-moszkvai-uzemenek-mukodeset


A legrosszabbtól tartanak a franciák: az idén nem lesz ukrán búzaexport 
"Elég valószínű", hogy Ukrajna - a világ egyik legnagyobb búzaexportőre - az orosz invázió miatt idén nem lesz képes 
feldolgozni a termést, és nem tud búzakészletet exportálni - közölte csütörtökön egy francia kormányközeli forrás. 
 
A dugók elől a magasba költözik a párizsi közlekedés 
Párizs két innovatív közlekedési eszközzel száll harcba a közlekedési dugókkal. Párizsban még tavasszal megkezdik annak 
a városi kötélpályának az építését, amely jelentősen tehermentesíti majd a tömegközlekedést. A francia fővárosra 
igencsak jellemzőek a dugók és a közlekedési káosz, ezt enyhítenék az új kötélpályával – írja a reisereporter.de. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.portfolio.hu   
www.turizmus.com 
 

Horvátország 

 
Rezsirobbanás bombázza a horvát gazdaságot: ezekkel az eszközökkel védekezik a kormány 
Horvátországban április 1-jétől emelkedtek a lakossági energiaárak: az áram 9,6%-kal a gáz 20%-kal drágult a kormány 
intézkedései nyomán. Zágráb az ÁFA csökkentésével és támogatásokkal próbálja védeni a lakosságot az áremelkedési 
hullámtól. A kormány hosszú távon 25%-ról 13%-ra csökkentette a gáz áfáját, április 1-jétől jövő március 31-ig tartó 
időszakra pedig 5%-ra. A villamos energia áfája marad 13%, ugyanakkor az energiadrágulás és az attól elmaradó áremelés 
különbözetét a Horvát Elektromos Művek (HEP) vállalja át. A gázártámogatás a mikro-, kis- és közép vállalkozásokat is 
érinti, egy meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben. 
 
Jól indult a horvát szezon, de aztán jött a háború 
A horvát turisztikai szektor azt várta, hogy 2022-ben a járvány előtti rekordokat is megdönthetik, de aztán jött a háború. 
Most a foglalások 20 százalékkal alacsonyabbak, mint három éve ilyenkor. Bár a horvátok sokat tanultak a 2021-es 
szezonból - amikor úgy pattant vissza a kereslet, hogy nem volt elég munkaerő - és most időben kezdtek toborozni, az 
alacsony bérek miatt elképzelhető, hogy 2022-ben is gond lesz a munkaerőhiány. 
 
A Horvátországba irányuló közvetlen külföldi befektetések nettó értéke elérte a 2,8 milliárd eurót 2021-ben 
A Horvátországba irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) nettó értéke 2021-ben 2,844 milliárd euróra (3,14 milliárd 
dollárra) nőtt a 2020-as 674 millió euróról. Az FDI tavaly az ország GDP-jének 5%-át tette ki, szemben a 2020. évi 1,3%-kal.  
 
Horvátországban meghosszabbították a beutazási korlátozásokat 
Horvátországban április 15-ig meghosszabbították a beutazási korlátozásokat, így továbbra is védettségi igazolásra van 
szükség a határátlépéshez. Azok, akik rendelkeznek digitális uniós védettségi igazolással, korlátozások nélkül léphetik át 
a határt. A horvát hatóságok megkülönböztetés nélkül elfogadják az Európai Unióban és a WHO által engedélyezett 
összes oltóanyagtípust. A szabad határátlépéshez teljes beoltottságra van szükség: a második vakcina felvételétől 
legfeljebb 9 hónap telhet el, 3 vakcina esetén nincs korlátozás. A gyógyultsági igazolás nem lehet régebbi 180 napnál. 
 
FORRÁS: 
https://makronom.mandiner.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://weborvos.hu/ 
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Írország 

 
Eurostat: az írországi energiaköltségek majdnem 45 százalékkal emelkedtek az elmúlt évben 
Az Eurostat szerint márciusban 6,9 százalékra emelkedett az éves infláció Írországban Ez a ráta még mindig az uniós átlag 
alatt van, amelyet az Eurostat márciusban rekordnak számító 7,5 százalékra becsült, szemben a februári 5,9 százalékkal. 
Az árakat továbbra is a megugró energiaárak befolyásolják leginkább, az energiaköltségek egy év alatt márciusig 
majdnem 45 százalékkal emelkedtek. 
 
Nehézségek az ír mezőgazdasági szektorban az ukrajnai háború miatt 
A kormány 12,2 millió euró értékű célzott intervenciós csomagot fogadott el a mezőgazdasági ágazat számára válaszul az 
ukrajnai válság agráriparra gyakorolt hatására. A csomag gabona- és fehérjenövény, valamint alacsony műtrágyaigényű 
növények termesztését támogatja a várható hiány miatt, illetve segíti a termelőket az állati takarmány és műtrágya 
elérhetőségével és árával kapcsolatos kihívások kezelésében. 
 
Írország Európa egyik vezető szélenergia-termelőjévé válhat 
A Környezetvédelmi, Klíma- és Kommunikációs Minisztérium kormányközleményében elmondta, hogy „Írország egy 
lépéssel közelebb jár az energia függetlenséghez.” Eamon Ryan miniszter felhívást tett közzé a szélenergia projektek első 
sorozatának elindítására. Írország tengeri területe hétszer akkora, mint szárazföldi tömege. Az ideális szélviszonyok és az 
Atlanti-óceán peremén való elhelyezkedés miatt Írország jelentős tengeri szélenergia potenciállal rendelkezik, mely által 
Írország Európa egyik vezető szélenergia-termelőjévé is válhat.  
 
FORRÁS: 
www.irishtimes.com 
www.gov.ie 

 

Lengyelország 

 
11 millió ukrán menekülttel számolnak a lengyelek   
Lengyel elemzések szerint összesen több mint 11 millió ember hagyhatja el Ukrajnát a háború miatt, közülük 2,8-7,3 millió 
menekült Lengyelországban maradhat – közölte szerdán a fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős lengyel 
minisztérium. 
 
Lengyelország vétózott, jövőre aligha vezetik be a globális minimumadót 
Ismét elbukott a globális minimumadóról szóló irányelv az Európai Unió Tanácsában. Az uniós pénzügyminisztereket 
tömörítő Ecofin ezúttal sem tudott az irányelv bevezetéséről kompromisszumra jutni, amelyet egyedül Lengyelország 
blokkolt a döntéshozatalkor. Mivel adózási kérdésekben minden tagállam támogatására szükség van az irányelv 
elfogadásához, Lengyelország egyetértése is nélkülözhetetlen annak bevezetéséhez. 
 
Lengyelország csak az év végéig vesz orosz olajat 
Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerint Lengyelország az év végéig le kívánja állítani az orosz kőolaj importját az orosz 
energiáról való leválás részeként. Hozzáfűzve, már eddig is nagymértékben csökkentették az orosz olajtól való 
függőségét. Az európai országok közül a lengyelek terve a legdrasztikusabb. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.vg.hu 
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Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2022. február 27. 00:00 órától megszüntették Magyarország rizikóterületi 
besorolását, aminek eredményeképp a Magyarországról Németországba beutazók számára a legtöbb korlátozás 
(előzetes regisztráció, karantén) megszűnt. Továbbra is megmarad azonban a kötelezettség, hogy minden 12. életévét 
betöltött beutazónak rendelkeznie kell oltottsági vagy felgyógyultsági igazolással, vagy egy 48 óránál nem régebbi in-
vitro antigénteszttel (tehát öntesztet nem fogadnak el), vagy egy 48 óránál nem régebbi nukleinsav kimutatásán alapuló 
teszt (PCR, LAMP, TMA) negatív eredményével. 
 
Élénkül a német export 
Februárban naptári és szezonális hatásoktól megtisztítva a német export 6,4 százalékkal, az import pedig 4,5 százalékkal 
nőtt az előző havihoz képest. Éves bázison az export 14,3 százalékkal, az import pedig 24,6 százalékkal emelkedett. 
Elemzők havi bázison az export 1,5 százalékos, az import 1,4 százalékos növekedését várták. Januárban az export 2,8 
százalékkal, az import 4,2 százalékkal csökkent havi bázison. Az Orosz Föderációval folytatott külkereskedelemben mind 
az export (-6,3 százalékkal) mind az import (-7,3 százalékkal) jelentősen csökkent februárban az előző havihoz képest. 
 
Több mint 40 éve nem volt ekkora drágulás Németországban 
Németországban a fogyasztói árak márciusban 7,3 százalékkal emelkedtek, ami 1981 óta a legmagasabb érték, míg német 
gazdasági tanácsadók 4,6-ról 1,8 százalékra vágták vissza idei növekedési előrejelzésüket. Christine Lagarde, az EKB 
elnöke szerint azonban elkerülhető a stagfláció. 
 
Németország vállalatai kemény időkkel számolnak 
A német gazdaság szereplői szerint az orosz vezetés által Ukrajna ellen kirobbantott háború nagyban, ám ma még 
nehezen számszerűsíthető mértékben veti vissza az európai, s ezen belül saját országuk fejlődési kilátásait. Történik ez 
azt követően, hogy a koronavírus-járvány miatti kieséseket sem sikerült még teljesen visszapótolni. A német gazdaságnak 
az orosz viszonylattól való függősége sokkal nagyobb annál, mint amennyit a forgalmi adatok sugallanak, mert 
Németország vállalatai az értéklánc elején lévő nyersanyagok számottevő részét onnan importálja. 
 
Felgyorsítják a németek a zöld átmenetet 
Az intézkedéscsomag Európa legnagyobb gazdaságában 2030-ra 80 százalékra emelné a zöldenergia részarányát az 
energiamixben, a jelenlegi mintegy 40 százalékról. A korábbi cél a koalíciós tárgyalások során a 65 százalék elérése volt 
2030-ra. Az ország megújuló energiaforrásokról szóló törvénye (EEG) azt a célt is tartalmazza, hogy a tengeri szélenergia-
termelésnek 2030-ra el kell érnie a 30 gigawattot – ami nagyjából 10 atomerőmű kapacitásának felel meg –, 2045-re pedig 
legalább a 70 gigawattot. 
 
Rendkívüli intézkedésekről döntött a német kormány 
A földgáz világpiaci árának elszabadulása révén elindult energiaár-robbanás miatt a szövetségi kormány a lakossági 
fogyasztók terheinek enyhítésére összpontosít. A napokban bejelentett csomag tartalmazza például, hogy az EU-s 
szabályoknak megfelelő legalacsonyabb szintre csökkentik az üzemanyagok árára rakodó adóterheket. Az adófizetők 
fejenként bruttó 300 eurót (112 ezer forint) is kapnak. Az energiaköltség-támogatás nevű egyszeri juttatás a jövedelemadó 
hatálya alá tartozik, a magas keresetűek így kisebb nettó összeghez jutnak, mint az alacsony keresetűek. A gyermekes 
családok gyermekenként további 100 eurót kapnak. 
 
Kész a forgatókönyv: így biztosítanák az orosz gázszállítások folyamatosságát 
Olaf Scholz kancellár szóbeli garanciákat kapott Vlagyimir Putyin elnöktől arra, hogy Németország – és a többi 
"barátságtalan" európai ország is – ezután is fizetheti euróban a gázszámláját. A németországi energiacégek a jövőben a 
Gazprombanknak utalhatnák át a gáz árát, euróban, amelyet a kereskedelmi bank váltana át rubelre. 
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A német kancellár elmondta, mi az Oroszország elleni szankciók célja 
Olaf Scholz az azonnali képviselői kérdések és kancellári válaszok órájában kiemelte, hogy a szövetségi kormány minden 
lehetséges módon támogatja Ukrajnát, így fegyverekkel is, szakítva az előző kormány gyakorlatával. Ezt a támogatást 
egészen addig folytatják, amíg Oroszország nem vonja ki csapatait Ukrajnából – jelentette ki a német kancellár. 
Hozzátette, hogy a fegyverszállítások, a pénzügyi és humanitárius támogatás, az ukrán menekültek befogadása, az 
Oroszország elleni szankciók és az orosz energiaimport csökkentése mind-mind azt a célt szolgálja, hogy Oroszország ne 
nyerje meg ezt a háborút. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a NATO ne váljon hadviselő féllé – húzta alá. 
 

FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com 
www.mkik.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Nyugat-Balkán  

 

Az EBRD előrejelzése a nyugat-balkáni országok gazdaságára vonatkozóan 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) előrejelzése szerint valamennyi nyugat-balkáni országot hátrányosan 
érinthetik a magasabb olajárak, egyeseket a gázárak emelkedése is. Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó más 
országoknál jobban ki vannak téve a villamosenergia-árak emelkedésének, mivel lényegesen nagyobb mennyiségű 
energiát importálnak, mint amennyit exportálnak. A tágabb értelemben vett európai és globális recessziónak a nyugat-
balkáni gazdaságokra gyakorolt közvetett hatásai jelentősek lehetnek, tekintettel a nyugat-balkáni és az euróövezeti 
gazdaságok közötti szoros kapcsolatokra, különösen az autóiparban, ahol Észak-Macedónia, Szerbia és Bosznia-
Hercegovina lehetnek a legsúlyosabban érintettek. A régió gazdasági növekedése 3,2% lehet. 
 

Aleksandar Vucic marad Szerbia élén, a Szerb Haladó Párt alakíthat kormányt 
A kormányzó Szerb Haladó Párt nyerte meg az előrehozott parlamenti választást, Aleksandar Vucic pedig az 
elnökválasztást Szerbiában az előzetes eredmények szerint. Az elnökválasztáson Aleksandar Vucic szerezte meg a voksok 
körülbelül 60 százalékát pártja saját megfigyelőinek adatai szerint, így már az első fordulóban megnyerte a választást, és 
újabb öt évig maradhat a nyugat-balkáni ország köztársasági elnöke, míg az előrehozott parlamenti választáson az általa 
vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a voksok többségét, és alakíthat ismét kormányt. 
 

A szerb kormány kölcsönt biztosít a kis- és középvállalkozásoknak 
Szerbia kormánya elfogadta a kis- és középvállalkozások, illetve vállalkozók számára kölcsönt biztosító „Helyreállítás és 
fejlesztés” beruházási program meghatározásáról szóló rendeletet. A program célja, hogy ösztönözze a foglalkoztatás 
megőrzését, a fenntartható fejlődés elvein alapuló gazdaságfejlesztést, valamint a versenyképesség javítását a 
digitalizációba történő beruházások révén, illetve az új technológiák alkalmazását. 
 

Szijjártó Péter Szegeden találkozott Nikola Selakovic szerb külügyminiszterrel 
Nikola Selaković szerb külügyminiszterrel tartott április 6-án közös sajtótájékoztatót Szijjártó Péter külügyminiszter, ahol 
szóba került a két ország kapcsolata, a Szeged-Szabadka vasútvonal, a gazdasági érdekek, Ukrajna nagykövetének 
behivatása és az orosz gázimport rubelben történő fizetése is. 
 

Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 10%-kal nőtt 2021-ben 
A központi bank adatai szerint a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke Albániában tavaly 1 milliárd euróra (1,1 
milliárd dollárra) emelkedett, szemben a 2020-as 936,8 millió euróval. Negyedéves összehasonlításban az FDI 302,2 millió 
euróra nőtt október-decemberben a július-szeptemberi 260,4 millió euróról. 
 

Szijjártó Péter: Brüsszelnek fel kell gyorsítania a Nyugat-Balkán európai uniós integrációját 
A külgazdasági és külügyminiszter a Mostari Nemzetközi Vásár megnyitóján elmondott beszédében elmondta, hogy a 
magyar külpolitika fókuszában hangsúlyos szerepet kap a Nyugat-Balkán és Magyarország közötti együttműködés 
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erősítése, illetve a térség integrációjának felgyorsítása. Ezért a kormány álláspontja szerint Szerbiát haladéktalanul fel kell 
venni az EU-ba, Bosznia-Hercegovinának pedig meg kell adni a tagjelölti státuszt. 
 
Az IMF szerint Bosznia-Hercegovina GDP-je 2,5%-kal nőhet 2022-ben, az infláció 6,5%-ra gyorsulhat 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke (GDP) idén 2,5 százalékkal 
emelkedik, de a kilátások az ukrajnai háború és a belpolitikai feszültségek miatt erősen bizonytalanok.  Az IMF előrejelzése 
szerint 2022-ben az országban az átlagos éves infláció 6,5%-ra gyorsul. Tavaly átlagosan 2%-kal emelkedtek a fogyasztói 
árak a 2020-as 1%-os csökkenés után. 
 
Észak-Macedónia lakossága 1,8 millióra csökkent 2021-re 
Észak-Macedónia lakossága 1,84 millió főre csökkent 2021-ben a csaknem 20 évvel ezelőtti 2 millióról a statisztikai hivatal 
által közzétett tavalyi országos népszámlálás első eredményei szerint. Az ország állampolgárainak mintegy 58,44%-a 
macedónnak, 24,30%-a pedig albánnak vallotta magát. 2021-ben 258 932 macedón állampolgár élt külföldön. 
 
Az EBRD csökkentette Koszovó 2022-es gazdasági növekedési előrejelzését 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) várakozásai szerint Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) 4%-kal nő 2022-
ben, ami 0,5 százalékponttal alacsonyabb a novemberi előrejelzéséhez képest. 2023-ban Koszovó gazdasága az 
előrejelzések szerint 4%-kal bővülhet. 
 
Montenegróban is komoly gondok lehetnek a háborúból 
A koronavírus-járvány után most az ukrajnai háború okozhat jelentős gondot a montenegrói turizmusnak, mert 
Oroszország és Ukrajna is stratégiailag fontos piacot jelent az országnak. A NATO-tag és európai uniós tagságra váró 
Montenegró csatlakozott az Oroszország elleni európai szankciókhoz, így nem számíthat az onnan érkező jelentős számú 
turistára és befektetőre. A montenegrói tengerparton épült és épülő szállodák nagy része orosz tulajdonú vagy 
résztulajdonú. 2021-ben Oroszország volt a legnagyobb külföldi befektető Montenegróban mintegy 164 millió euróval, 
ami a teljes külföldi befektetések majdnem ötödét jelentette. Az ukrán befektetések pedig megközelítették a 12 millió 
eurót. Montenegró GDP-jének több mint negyede a turizmusból származik, 2021-ben az idegenforgalom több mint 20%-
át az Ukrajnából és Oroszországból érkező vendégek tették ki. 
 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 
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Olaszország 

 
Az olaszoknak nincs rubelük és pont 
Az olaszoknak nincs rubelük, ezért nem tudnak az orosz gázért rubelben fizetni. De amúgy sem biztosak abban, hogy a 
jövőben orosz üzemanyagot akarnának majd venni - írta meg az MTI az olasz ENI energetikai cég vezérigazgatójára 
hivatkozva. 
 
Havi 900 euróval segíti a menekült ukrán családokat Olaszország 
Egy évig tartó ideiglenes menekült-státuszban részesítik a háború miatt Ukrajnából érkezőket Olaszországban, főként 
gyerekeikkel egyedül maradt anyáknak nyújtva átmeneti mentőövet. Mario Draghi miniszterelnök kedden írta alá a 
törvényerejű rendeletet, amely átmeneti védelmet és segítséget biztosít mindazok számára, akik a háború február 24-i 
kirobbanása óta Ukrajnából érkeztek Olaszországba. A menekült-státusz egy évig érvényes, de további kétszer, hat-hat 
hónapra meghosszabbítható. 
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Románia 

 
Visszavágták az idei román növekedési előrejelzést 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) jelentősen csökkentette az idei várható román gazdasági növekedésre 
vonatkozó előrejelzését, a nemzetközi bank 2,8 százalékos GDP-bővülésre számít. Korábban az Európai Bizottság 4,2 
százalékos román gazdasági bővülést várt 
 
A háború szele a román gazdaságban 
Mint ahogy az előre látható volt, az orosz–ukrán háború nemcsak a romániai társadalomban keltett sajátos pszichózist, a 
gazdasági életre is egyre riasztóbb hatást gyakorol. Elsősorban a korábban Ukrajnából importált alapanyagok hiányoznak 
keleti szomszédunk néhány ágazatából, főként az építőiparból. Ennek megfelelően az árak nagymértékben emelkedtek. 
A korábban Ukrajnából nyersanyagokat importáló romániai nehézipari cégeknek is más források után kell nézniük. Az 
Ukrajnát célzó export jóval kisebb mértékű, de azért nem elhanyagolható. A kivitel értéke 2021 első 11 hónapjában 645 
millió eurót tett ki. 
 
Nagyot ugrott a román államadósság 
Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 0,72 százalékát tette ki az államháztartási hiány az év első két hónapja után. 
Januárban a GDP 0,13 százaléka volt az államháztartási hiány, amely februárban jelentősen nőtt, hiszen a január végén 
jegyzett 1,69 milliárd lejről február végére 9,51 milliárd lejre emelkedett. 
 
A román kormány több pénzt hagy az állami energetikai cégeknél 
Románia több pénzt hagy a földgáztermelő Romgaz, illetve a cernavodai atomerőművet működtető Nuclearelectrica 
állami vállalatnál, hogy mielőbb elvégezhessék az ország energiatermelésének növeléséhez szükséges beruházásokat. A 
két vállalatnak az államnak járó osztalékból - az eddigi 90 százalék helyett - csak 50 százalékot kell befizetnie a 
költségvetésbe. 
 
Romániában intelligensebb hálózat épül 
Románia áramellátásában egyre nagyobb a megújuló energiaforrások részaránya: 2020-ban a szél-, nap- és biogáz-
erőművek együttesen az ország energiatermelésének 16 százalékát biztosították. Ez az arány 2030-ra várhatóan eléri 
majd a 35 százalékot. A megújuló energiaforrások villamosenergia hálózatba integrálásához, az ellátás minőségének és 
megbízhatóságának javításához azonban korszerű hálózatirányító szoftver is szükséges. A Siemens a villamosenergia-
hálózat digitalizációjával, modern elosztásirányítási szoftverrel utat nyit az intelligens román hálózat felé. 
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Szlovákia 

 
Megszűntek a beutazási korlátozások Szlovákiába 
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 2022. április 6-tól hatályba lépő, 31/2022. számú rendelete hatályon 
kívül helyezi az eddig érvényben levő, a határátlépéseket szabályozó korábbi rendeleteket, amellyel lényegében 
megszűnnek a beutazási korlátozások. A Szlovákiába érkezők számára április 6-i hatállyal megszűnt mind az eHranicában 
való előzetes regisztráció kötelezettsége, mind a be nem oltott személyek számára kötelező karantén. 
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Beárazta a háborút a szlovák kormány 
Az orosz–ukrán háború gazdasági hatásait figyelembe véve az eddigi 3,5% helyett csak 2,1%-os gazdasági növekedésre 
számít a szlovák Pénzügyminisztérium Pénzpolitikai Intézete (IFP). A 2023-as évre vonatkozó előrejelzést egyelőre nem 
módosították. Az elemzés négy okot nevez meg, amelyek a csökkenést okozzák: a szankciók miatt esik az orosz és 
fehérorosz export, a háború miatt csökken az ukrán export, az EU gazdasági növekedése is mérséklődik, ami visszaveti a 
szlovák gazdaságot, valamint az alkatrészek hiánya okoz gondot, amelyek ára emiatt az energiaárakhoz hasonlóan 
emelkedni fog.  
 
Az orosz-ukrán háború borítja a szlovák költségvetést is 
Az Ukrajna elleni orosz invázió már több mint 100 millió eurójába került Szlovákiának – mondta Igor Matovič szlovák 
pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy legkésőbb májusban át kell dolgozni az idei költségvetést. Úgy becsüli, hogy a háború 
500 millió és 1 milliárd euró közötti tétellel növelheti a költségvetés idei hiányát, ráadásul a magas (februárban 9 
százalékos) infláció a tervezettnél alacsonyabb gazdasági növekedéssel párosul.  
 
Megtépázza a szlovák autógyártókat a háború 
Szlovákia kulcsfontosságú iparágát, az autóipart alaposan meggyötri az Ukrajna ellen indított orosz invázió. A pozsonyi 
Volkswagen Slovakia, az ország vezető, mintegy 10 ezer főt foglalkoztató autógyártója alkatrészhiány miatt leáll a héten. 
A nyitrai Land Rover Jaguar szintén alkatrészhiányra hivatkozva április 4. és 6. között leállította a termelést. A gyártók 
elsősorban az Ukrajnából érkező kábelkötegek, illetve a félvezetőgyártáshoz szükséges, szintén Ukrajnából érkező neon 
hiánya miatt kénytelenek kényszerszüneteket beiktatni. Az ágazat az ország teljes ipari termelésének 47,7%-át adja, a 
kivitelből 42%-kal részesedik, és a 4 autógyártó teljes beszállítói körét (ez kb. 370 céget jelent) is figyelembe véve 245 ezer 
embernek ad munkát. 
 
Mi lesz a szlovák autóiparral, ha átállunk az elektromos járművekre? 
A szlovák autóiparnak a következő években új kihívásokhoz kell alkalmazkodnia – derül ki a Globsec, a Szlovák 
Elektromobilitási Szövetség (SEVA) és a Cambridge Econometrics közös tanulmányából. A jelentésben az 
elektromobilitás piacának legfontosabb kihívásait elemzik a szlovák gazdaság jövőbeli fejlődésére gyakorolt hatás 
szempontjából. A tanulmány a belső égésű motorokról az elektromos járművekre való átállásnak a GDP-re és a 
foglalkoztatási kilátásokra gyakorolt hatásait vizsgáló kutatások szlovákiai eredményeit mutatja be. 
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Szlovénia 

 
Megosztja a szlovén pártokat az ukrajnai háború 
Az április 24-i általános választáson induló pártok többsége úgy gondolja, hogy Szlovéniának nem fegyvert kellene 
küldenie Ukrajnának, hanem elsősorban humanitárius segélyt. A pártok leginkább az Oroszország elleni egyéni 
szankciókat ellenzik, illetve az orosz gázimport azonnali felfüggesztésével kapcsolatos lépéseket, és Szlovénia 
energiaforrásainak diverzifikálását sürgetik. A pártok egyöntetűen elítélték az orosz agressziót és hangsúlyozták a béke 
érdekében tett diplomáciai erőfeszítések fontosságát. 
 
Az ukrán háború lehetséges hatásai a szlovén építési piacra 
Dr. Ales Pustovrh, az EECFA szlovén kutatója szerint az ukrán háború alakulása a szlovén építési piacra is hatással lesz a 
közeljövőben, bár a szlovén gazdaság közvetlenül csak kismértékben függ az orosz és ukrán piacoktól. A háború erős 
hatással lehet a szlovén inflációra, a globális pénzügyi piacokra, a bizalomra és az ellátási lánc működésére, illetve az orosz-
ukrán háború tovább emeli a nyersanyagárakat is. 
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Az AutoWallis lezárta a szlovén Avto Aktiv felvásárlását 
Az AutoWallis Csoport a vételár megfizetésével sikeresen lezárta a szlovén Avto Aktiv átvételét és ingatlanjainak 
felvásárlását. Az AutoWallis eddig két sikeres akvizíciót hajtott végre Szlovéniában, így az ország kiskereskedelmi 
autópiacán jelentős szereplővé vált: 5 városban 4 autómárkát értékesít, és további márkák bevonásának, valamint újabb 
akvizíciók lehetőségét vizsgálja. 
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Európai Unió 

 
Történelmi csúcson az euróövezet inflációja 
Az euróövezet éves inflációs rátája márciusban minden idők legmagasabb szintjére, 7,5 százalékra emelkedett a februári 
5,9 után, és jóval meghaladta a 6,6-es piaci előrejelzést. 
 
Az európai gazdaság nem működhet gázolaj nélkül 
Az európai gazdaságok nehéziparát a dízel hajtja. Gyakorlatilag minden, ami Európában bemegy és aztán kijön egy 
gyárból annak köze van a gázolajhoz valamilyen formában. Az orosz-ukrán háború miatt egyre súlyosabb a dízelhiány és 
egyelőre nem sikerült alternatív beszerzésiforrást találni. 
 
A háború árnyékában is tovább növekszik az euró övezet gazdasága 
A BMI mutatók szerint az orosz–ukrán háború első hetei még nem okoztak jelentős termeléscsökkenést az euróövezetben. 
A háború legközvetlenebb hatása az energiaárak rekordszintű emelkedése, amely a következő hónapokban erősen 
visszafoghatja a GDP-t. 
  
Közös gázbeszerzésről állapodtak meg az uniós vezetők 
Az Európai Unió állam- és kormányfői beleegyeztek a gáz, a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a hidrogén közös 
vásárlásába, annak érdekében, hogy lenyomják a fogyasztói árakat – jelentette be az Európai Bizottság elnöke a kétnapos 
csúcstalálkozót követően. Ursula von der Leyen az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel közösen tartott 
sajtóértekezletén azt mondta, hogy az energiahordozók közös vásárlásával az EU ki fogja használni kollektív alkuerejét 
ahelyett, hogy a tagállamok túllicitálnák egymást, és azáltal megemelnék az árakat. 
 
Az EU több mint 1 milliárd eurót fordít éghajlatvédelmi átállással kapcsolatos kezdeményezésekre 
Az Európai Bizottság 1,1 milliárd euró (mintegy 407 milliárd forint) összegű támogatási megállapodást írt alá hét olyan 
uniós kezdeményezéssel, melyek működésük első tíz évében több mint 76 millió tonna szén-dioxid-egyenértékkel fogják 
csökkenteni a kibocsátásokat - közölte a brüsszeli testület pénteken. 
 
Az EU a fenntartható textilek mellett foglal állást, a “gyorsdivatnak ki kell mennie a divatból” 
Szerdai közleménye szerint az EU háborút indít a „gyorsdivat” ellen, amelyet a környezetben kisebb károkat okozó, 
könnyebben javítható és tartósabb ruhák forgalomba hozásával kíván elérni. A javaslat célja, hogy 2030-ra az EU-ban 
értékesített textíliák a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosított szálakból készüljenek, és csökkenjen a bennük 
található mikroműanyagok mennyisége. 
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FÁK-térség 

 

Az Európai Parlament 2022. április 7-i állásfoglalása - új szankciós csomag 
Az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésének következtetései alapján az Európai Parlament állásfoglalást adott ki, 
többek között az Ukrajna elleni háború legújabb fejleményeiről és az Oroszországgal szembeni uniós szankciókról és 
azok végrehajtásáról. 
 

Ukrajna: 17 milliárd EUR összegű uniós forrás a menekültek megsegítésére 
Az Európai Tanács április 4-én olyan jogalkotási módosításokat fogadott el, amelyek lehetővé teszik a tagállamok 
számára, hogy erőforrásokat csoportosítsanak át a kohéziós politikai alapokból és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapból az orosz katonai agresszió következtében Ukrajnát elhagyni kényszerülő 
menekültek támogatására. Az uniós alapokra vonatkozó jogszabályok gyors módosítása egyértelmű megnyilvánulása 
annak, hogy az EU továbbra is szolidaritást vállal az Ukrajnából érkező menekültekkel és az őket befogadó tagállamokkal, 
különösen azokkal, amelyek határosak Ukrajnával. Ez fontos lépés annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 

elegendő erőforrással rendelkezzenek a növekvő lakhatási, oktatási és egészségügyi szükségletek kielégítéséhez. 
 

Felfüggesztette Oroszország és Fehéroroszország támogatását az EBRD 
Felfüggesztette Oroszország és Fehéroroszország pénzügyi támogatását az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD), miután az igazgatótanács erről szóló javaslatát a bank kormányzói - vagyis az EBRD részvényes országainak és 
szervezeteinek képviselői - jóváhagyták. 
 

Magyarország is aláírta a dokumentumot, amely szerint minden országnak erkölcsi kötelessége támogatni a harcoló 
Ukrajnát 
Közös nyilatkozatban ítélték el a szabad és független Ukrajna elleni orosz agressziót az Európai Unió tizenkét tagállama, 
valamint az Egyesült Királyság és Ukrajna külügyi bizottsági elnökei egy közelmúltban tartott videókonferencián – közölte 
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-vel március 29-én. 
 

Nem kímélik a szankciók Oroszország autóipari fellegvárát sem 
Az Oroszországra kivetett nyugati szankciók miatt az élelmiszerárak az egekbe szöktek, valamint több ezer autóipari 
dolgozót is elbocsátottak Kaluga városban. Kaluga régió és az azonos nevű város az utóbbi években lett Oroszország 
autóipari fellegvára, miután több külföldi autógyártó vállalat is összeszerelő üzemet nyitott itt. Az elmúlt hetekben viszont 
az Oroszország ukrajnai inváziója miatt bevezetett nyugati szankciók súlyosbították az elhúzódó alkatrészhiányt, és 
emiatt a német Volkswagen – ahol 4.200 fő dolgozik - és a svéd Volvo – itt 600 alkalmazott van - két kiemelt autógyárában 
is leállították a termelést, a piacot ugyanakkor áremelkedés is sújtja. 
 

Szakadék szélén a Lada autógyár 
Súlyos válságba került az oroszországi Togliatti városában lévő Avtovaz autógyár, a Lada gépkocsik gyártója és egyben 
Oroszország legnagyobb járműipari konstruktőre. Az Oroszország ellen életbe léptett gazdasági szankciók miatt ugyanis 
nem érkeznek meg a gyárba a járművek összeszereléséhez szükséges alkatrészek. 
 

Itt az újabb amerikai szankció Oroszországgal szemben 
Oroszországnak hétfőn két kötvény után összesen több mint 600 millió dollárnyi kamatot kellett volna rendeznie. Az 
amerikai pénzügyminisztérium hétfőtől megtiltotta, hogy Oroszország az államadósságát amerikai bankokban vezetett 
számlákról rendezze – közölte a tárca szóvivője. Az Ukrajna elleni orosz háború miatt Washington még korábban 
befagyasztotta az amerikai bankokban elhelyezett orosz jegybanki devizatartalékokat. A pénzügyminisztérium azonban 
nyitva hagyott egy kiskaput, ezekről a számlákról Oroszország ugyanis továbbra is fizethette a dollárban jegyzett 
államadósságának aktuális kamatát.  
 

Az S&P megerősítette Kazahsztán „BBB-/A-3” hitelminősítését 
A Standard & Poor's Global Ratings (S&P) nemzetközi hitelminősítő intézet stabil kilátással megerősítette Kazahsztán 
BBB-/A-3 szuverén hitelminősítését. A szervezet döntését az ország gazdaságának stabil fiskális és külső egyensúlya, 
valamint az olaj- és aranyár emelkedése befolyásolta, ezek együttesen elegendőek a külső sokkok enyhítésére. 
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Új ICC Vállalkozási Központot hoznak létre az ukrajnai kkv-k és menekültek támogatására 
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) az Ukrán Kereskedelmi Kamara és az ICC Ukraine támogatásával bejelentette 
egy ICC Vállalkozási Központ elindítását Ukrajnában az ukrán kkv-k ellenálló képességének erősítése és a menekültek 
támogatása érdekében. Az üzleti vállalkozásokból, kereskedelmi kamarákból, tudományos intézményekből, valamint 
kormányközi és kormányzati ügynökségekből álló ICC Vállalkozási Központ célja, hogy támogassa a konfliktus által 
érintett ukrán kkv-k túlélését, hosszú távú lehetőségeket teremtsen, és reményt nyújtson a vállalkozóknak. 
 
Georgia, Azerbajdzsán, Törökország és Kazahsztán megegyezett a Kaszpi-tengeren átnyúló folyosóról 
Tbiliszi, Baku, Ankara és Nur-Sultan nyilatkozatot írt alá "A Kaszpi-tengeren átnyúló kelet-nyugati folyosó"-ról. A felek 
felhívták a figyelmet a Grúzia, Azerbajdzsán, Törökország és Kazahsztán közötti tranzit fontos szerepére. Megállapodtak 
abban, hogy erősítik ezirányú együttműködésüket, kiemelve a Baku-Tbiliszi-Kars vasútvonal fontos szerepét az Európa és 
Ázsia közötti versenyképes közlekedés fejlesztésében, valamint a vasútvonal kapacitását javító építkezések 
befejezésének fontosságát is. A szállítás minőségének javítása érdekében szükséges az útvonal infrastruktúrájának 
fejlesztése is. A Transz-Kaszpi folyosó az Új Selyemút projekt része, amely Kínát köti össze Törökországgal. 
 
Bankhitelből finanszírozzák a COVID-károk helyrehozását Azerbajdzsánban 
Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 2022-2023-ban a humántőke megerősítését tervezi Azerbajdzsánban szakképzés-
fejlesztési projektek révén, amelyek modern szakiskolák fejlesztését és építését, valamint szakpolitikai reformok 
előmozdítását célozzák. Az ADB prioritásai között szerepel a regionális öntözőhálózat rekonstrukciója, a mezőgazdasági 
tevékenység fellendítése és az élelmezésbiztonság témája is. Az ADB 2021 júliusában 250 millió dolláros hitelt nyújtott az 
azeri kormánynak a COVID-járvány káros egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítésére irányuló átfogó 
terv végrehajtásának elősegítésére. 
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
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Kína 

 
Itt a fontos döntés, szárnyalhatnak a kínai részvények 
Kína módosította azt az évtizedes szabályozást, amely korlátozta a nem hazai tőzsdén jegyzett cégek pénzügyi 
adatszolgáltatási gyakorlatát. Ezzel a lépéssel vélhetően elhárult egy jelentős akadály az amerikai szabályozó hatóságok 
irányából, ugyanis a szabályozók teljes körű hozzáférést kaphatnak a New Yorkban jegyzett több mint 200 kínai vállalat 
többségének könyvvizsgálói jelentéséhez. A bejelentésnek köszönhetően jelentős pluszban indíthatja a mai kereskedést 
az Alibaba, a DiDi Global, a Nio és több, az Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett kínai vállalat részvénye is. 
 
Katonai orvosok segítik Sanghaj 25 milliós lakosságának tesztelését 
Katonai orvosokat és egészségügyi dolgozókat küldött Sanghajba a kínai hadsereg a város mintegy 25 milliós 
lakosságának koronavírus-tesztelésére - jelentette hétfőn internetes kiadásában a Global Times című kínai lap. A kínai 
hadsereg vasárnap jelentette be, hogy több mint kétezer egészségügyi dolgozót küld a városba, akik a tesztelés mellett 
az orvosi ellátásban is segítséget nyújtanak. Sanghajban hétfőn kezdik meg a teljes lakosság tesztelését a jelenlegi, a 
koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa okozta járványhullám összes esetének kiszűrésére. 
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Koronavírus: még soha nem volt ennyi új fertőzött Kínában 
Rekordszámú, 13 146 új koronavírus-fertőzöttet jelentett vasárnap a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. A SARS-CoV-
2 koronavírus okozta járvány 2020 februári kezdete óta ez a legmagasabb esetszám az országban. A hivatalos statisztika 
szerint az esetek többsége (11 691) tünetmentes. A kormány megerősítette, hogy ragaszkodik a "zéró Covid" 
stratégiájához. Szombati sanghaji ellenőrző látogatása során Szun Csun-lan kínai miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta 
a járványügyi stratégiához való "rendíthetetlen ragaszkodást", amely gyorsan bevezetett kijárási tilalommal, tömeges 
teszteléssel és karanténnal jár még kisebb fertőzésszámok esetén is. 
 
Hszi Csin-ping: Az EU-nak független Kína-politikát kell folytatnia 
Hszi Csin-ping kínai elnök szerint az Európai Uniónak önállóan kell benyomást alkotnia Kínáról, és független Kína-politikát 
kell alkalmaznia. A kínai elnök ezt pénteken Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Ursula von der 
Leyennel, az Európai Bizottság elnökével videókapcsolaton keresztül folytatott tanácskozáson mondta el. A kínai fél által 
a 23. alkalommal megrendezett EU-Kína csúcsról kiadott hivatalos közlemény szerint Hszi - nyolc évvel ezelőtti, brüsszeli 
látogatását felidézve - ismét úgy foglalt állást, hogy a két félnek együtt kell dolgoznia az eurázsiai kontinensen átívelő 
baráti, és együttműködési kapcsolatok építésén. 
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Törökország 

 
Hatvan százalék fölé ugrott a török infláció 
A török fogyasztói árak 61,14 százalékkal emelkedtek márciusban az előző év azonos hónapjához képest. Februárban az 
emelkedés 54 százalék körül volt. Havi szinten a fogyasztói árak az év harmadik hónapjában 5,46 százalékkal ugrottak 
meg. Az infláció különösen magas a közlekedés területén (éves szinten mintegy 100 százalékos), de az élelmiszerárak is 
újra kilőttek. A termelői árak pedig márciusban az előző év azonos időszakához képest mintegy 115 százalékkal 
emelkedtek. A fogyasztói árak erőteljes növekedésének fő oka a német dpa-AFX hírügynökség szerint a laza török 
monetáris politika. 
 
Az unió kirúgja az oroszokat az acélpiacról, a törökök pedig örömmel törnek be a helyükre 
Az EU legnagyobb beszállítója, a török acélipar további egymilliárd dolláros exporttöbbletre számít, miután az Unió 
megtiltotta az acélimportot Oroszországból, és kvótáját más országoknak osztotta szét. A vezető iparági adatok is azt 
mutatják, hogy az elmúlt hetekben új keresletet tapasztaltak, különösen a balti államokból, amelyek fő beszállítója 
Oroszország volt. De Törökország helyi acélpiaca egyensúlyhiányokkal és emelkedő árakkal szembesülhet a hirtelen 
megnövekedett keresletet követően. Az orosz acélimport tilalma a becslések szerint 3,3 milliárd euró (3,6 milliárd dollár) 
értékű terméket érint. Törökország idei kvótája körülbelül 6,2 millió tonna volt. A kvóták átcsoportosítása hozzávetőleg 
további egymillió tonnát jelent a török acélipar számára. 
 
Török diszkont-légitársaság indít járatot Budapest és Isztambul között 
Június 2-án nyitja meg az isztambuli Sabiha Gökçen nemzetközi repülőtér és Budapest közötti útvonalát az Anadolu Jet, 
a Turkish Airlines fapados leánycége. A légitársaság Boeing 737-800-as repülőgépei június 2-től hetente három alkalommal 
repülnek Budapestre. A járatok csütörtökönként és péntekenként a délelőtti, vasárnap pedig a délutáni órákban 
közlekednek. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Szuperszonikus fegyverek fejlesztéséről állapodott meg az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália 
Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália együttműködik a hiperszonikus fegyverek kifejlesztésében, 
kibővítve egy korábban kötött háromoldalú biztonsági egyezményt, amelynek célja, hogy segítse Washingtont és 
szövetségeseit, hogy reagáljanak Kína gyors katonai bővítésére – írja a Financial Times. 
 
Újraéleszti Amerika a második világháborús Lend-Lease programot és elkezdi önteni a fegyvereket Ukrajnába 
Ma ellenszavazat nélkül elfogadott az amerikai szenátus egy törvényjavaslatot a második világháborús Lend-Lease 
program újraélesztésére, mellyel az Egyesült Államok nagy mennyiségű fegyvert szállított a szövetséges országoknak, 
elsősorban Nagy-Britanniának és a Szovjetuniónak. Most a fegyverszállítmányok Ukrajnának fognak menni. 
 
Az Egyesült Államok szankcionálja Putyin lányait 
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtja Putyin felnőtt gyermekeit, egyúttal megtiltja a vállalatok számára az új 
beruházások indítását is Oroszországban. 
 
Napi 1 millió hordó olajat szabadít fel az USA stratégiai készletéből 
Az amerikai kormányzat felszabadítja a stratégiai kőolajtartalék egy részét, hogy így csökkentse a benzinárakat. 
Közleményében a Fehér Ház „példa nélküli lépésnek” nevezte a napi egymillió hordónyi mennyiség felszabadítását, amely 
hat hónapig lesz érvényben – jelentette a The Wall Street Journal című amerikai lap. 
 
Indul a drónos csomagszállítás az USA-ban 
A Wing drónjai kötélen eresztik le az apróbb szállítmányokat, de egyelőre csak pár kiválasztott városban fognak repkedni 
a papírdobozokkal. Az Alphabet által működtetett Wing nevű szállítócég az első olyan név, amely hivatalosan is elindítja 
a drónos kereskedelmi csomagszállítást az Egyesült Államokban. A cég kvadkopterei április 7-től kezdve lesznek elérhetők 
„tízezernyi” háztartás számára a Dallas szomszédságában található Frisco és Little Elm városokban. 
 
Minimumadót vethet ki a szupergazdagokra Biden 
Joe Biden várhatóan új, 20%-os minimumadó bevezetését rendeli majd el az amerikai szupergazdagokra a 2023-as 
költségvetés ismertetése során – írja a témában szerzett hivatali dokumentumokra hivatkozva a CNBC. 
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Kanada 

 
Kanada minden téren pótolni tudná a pótolhatatlannak gondolt Oroszországot 
Kanada lehet a nagy nyertese az Oroszország elleni szankcióknak. Az ország hasonló éghajlattal és földrajzi tényezőkkel 
rendelkezik, s ugyanazokat az árukat szállítja, mint Oroszország. Mindkét ország a világ legnagyobb kőolaj-, urán-, nikkel- 
és káliumtermelői közé tartozik, és Ukrajna, Oroszország és Kanada egyúttal a világ legnagyobb búzaexportőrei is. A Wall 
Street Journal szerint a vásárlók most Kanadához fordulnak, hogy helyettesítsék az orosz energiahordozókat, ásványi 
anyagokat és gabonát. 
 
Kanada megszavazta Ukrajna vízummentességét 
A kanadai parlament támogatta az Ukrajnával szembeni vízumrendszer eltörlését – áll a parlament állandó bizottságának 
jelentésében. A tagok elítélik az Ukrajna elleni indokolatlan háborút. Arra kérték a kormányt, hogy támogassák a háború 
sújtotta ukránokat és álljanak készen a bevándorlási kérelmek sürgős feldolgozására. 
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Kanadában épít közös akkugyárat az LG és a Stellantis 
A Stellantis amerikai részlege eddig kevés jelét mutatta, hogy komoly villanyautó-fejlesztést folytatna, viszont úgy néz ki, 
hogy a háttérben az egykori Chrysler is komoly lépéseket tesz a technológiaváltás irányába. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Olajszállító hajókat keres Venezuela, mert az amerikai szankciók enyhítésére számít 
Venezuelában van a világ legnagyobb olajkészlete, de exportja gyengélkedik, mert amerikai szankciók sújtják a baloldali 
populista rendszert. Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja miatt Washington átértékelte a helyzetet, nemrég amerikai 
küldöttség is tárgyalt Caracasban az olaj exportjáról. Donald Trump amerikai elnök szankciói több milliárd dolláros 
veszteséget okoztak nemcsak Venezuela állami olajvállalatának, a PDVSA-nak, de a vele együttműködő külföldi cégeknek 
is, mint a Chevron, az Eni vagy a Repsol, hiszen Venezuela olajszállítmányokkal törlesztett. 
 
Két év után fellélegezhet a koronavírus miatt a poklot is megélt város 
Brazília legnagyobb városa, Sao Paulo két év után feloldotta a koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli 
egészségügyi állapotot. A változás a megapolisz hivatalos közlönyében szombaton jelent meg, egyben hatályba is lépett. 
A város legutóbbi közleménye szerint a koronavírusos betegek intenzív ágyainak kihasználtsága 26 százalékos. A tavaly 
márciusban és áprilisban elszabadult járványhullám tetőpontján Sao Paolóban tömegsírokat ástak, miközben Brazília 
pénzügyi és kulturális központjának egészségügyi rendszere összeomlott. Az oltási kampány előrehaladtával azonban a 
halálesetek száma meredeken csökkent, és nőtt az optimizmus. 
 

Négy halálos áldozat a tiltakozásokon, kijárási tilalmat rendeltek el Limában 
Kijárási tilalom lépett életbe kedden a perui fővárosban, Limában és a vele szomszédos Callao városában, miután 
erőszakba torkolltak az üzemanyagárak emelkedése nyomán kirobbant, több mint egy hete tartó tiltakozások. Pedro 
Castillo elnök hétfő esti televíziós beszédében a rendelkezést az emberek védelmével indokolta, és hozzátette, hogy nem 
lesznek fennakadások az alapvető szolgáltatásokban. Jóllehet azt mondta, hogy tüntetni alkotmányos jog, kiemelte, hogy 
a tiltakozásokat törvényes keretek közé kell szorítani, az állami és a magántulajdont pedig tiszteletben kell tartani. A 
kormány a nehéz körülmények ellenére is mindent megtesz, hogy segítsen az embereknek - fogalmazott az elnök. 
 
Távol a harcoktól: zsákolják a latin-amerikai részvényeket 
Amíg a világ befektetői az orosz-ukrán konfliktusra és annak hatásaira figyelnek, illetve emellett a magas infláció, az 
emelkedő kamatok, és energiaárak árnyékában inkább az eladói oldalon voltak jelen mostanság, addig van egy hatalmas 
régió, amelyik szépen felülteljesít és hosszú szenvedés után jelenleg a vezetők közé tartozik. Ez Latin-Amerika, ahol 
nemcsak vidám az élet és finomak az ételek, de a piaci szereplőknek a gazdagon fűszerezett részvények is nagyon ízlenek. 
A technikai elemzés egyelőre alátámasztja az ottani tőzsdéken tapasztalható optimizmust. 
 
Egy fél világgal odébb dönt romba egy teljes iparágat az orosz invázió 
A putyini agresszió nem csak Ukrajna és Oroszország közvetlen, illetve közvetett szomszédságában pusztít, de sokezer 
kilométerrel és kontinensekkel odébb is brutális károkat okoz. Egészen a közelmúltig dübörgött az ecuadori 
banánexport, ám egyik hétről a másikra hatalmas krízisbe került a világ legnagyobb banánipara. A leszüretelt, de el már 
nem szállított áru a konténerekben rohad el az ültetvényeken, a veszteségeket dollár tízmilliókban mérik, munkahelyek 
ezrei szűnnek meg. 
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Afrika  

 
A Moody's „negatívról” „stabilra” javította Dél-Afrika kilátásait 
A Moody's hitelminősítő „negatívról” „stabilra” javította  Dél-Afrika kilátásait. A Moody's Dél-Afrikát korábban Ba2-re 
értékelte (két lépcsővel befektetési fokozat alatt), negatív kilátással – ami azt jelenti, hogy a következő lépés egy újabb 
leminősítés lehet. Az új értékelés a Ba2 szintet megtartja, de a kilátásokat „stabilra” változtatta, mondván, hogy az ország 
fiskális helyzete „jelentősen helyreállt” a világjárvány után az adóbevételek növekedését eredményező magas 
nyersanyagáraknak, valamint a kormány fiskális konszolidációs intézkedéseinek köszönhetően. 
 
Új afrikai műtrágyagyár lehet a gazdák megmentője 
Megnyitotta Afrika legnagyobb műtrágyagyárát Nigériában a kontinens leggazdagabb embere. Az üzem iránt már most 
óriási az érdeklődés, hiszen az orosz-ukrán háború és az oroszellenes szankciók bevezetése miatt kialakult ellátási 
zavarokat már világszerte érzékelni lehet. Aliko Dangote, a világ 79. leggazdagabb embere pont a legjobbkor nyitotta meg 
a nigériai műtrágyagyárát, hiszen eddig Oroszország volt a műtrágya alkotórészeinek (karbamid, ammónium, kálium-
karbonát) legfőbb exportőre, viszont az orosz-ukrán háború kitörése óta és az oroszellenes szankciók bevezetése miatt 
beszűkült a kínálat, az árak pedig rekord magasságokba emelkedtek.  
 
Etióp Szuverén Vagyonalap létrehozása 
Az etióp kormányzat 2022. áprilisban gazdasági reformok keretében, ruandai példára megalapítja saját független, 
fejlesztéseket szolgáló vagyonalapját, amely a régóta meglévő állam által irányított fejlesztési modell lazulását, a 
magánbefektetők szerephez jutását szolgálja. 
 
Az orosz-ukrán háború Etiópiára gyakorolt hatásai 
Az etióp pénzügyminiszter szerint az orosz-ukrán konfliktus közép- és hosszútávon gabonaellátási problémát okozhat a 
nemzetgazdaságnak. Rövidtávon nyugalomra intett, mivel az ország búzatárolói 2022 végéig biztosítani tudják az ellátást. 
Lehetséges megoldásként felvázolta a külföldi működőtőke bevonzásának kormányzati ösztönzését és a már ittlévő, 
elsősorban török és kínai agráripari befektetők támogatását. Az ország célja a mezőgazdasági önellátás elérése 
 
Tunézia: az államfő feloszlatta a parlamentet  
Szaid Kaisz államfő feloszlatta a tunéziai parlamentet, nyolc hónappal azután, hogy felfüggesztette azt. Az elnök azt 
követően lépett, hogy a törvényhozás tavaly júliusi felfüggesztését figyelmen kívül hagyó képviselők virtuális ülést 
tartottak. Azon megszavazták az elnök által azóta hozott rendkívüli intézkedések eltörlését. A tunéziai igazságügyi 
miniszter figyelmeztette a képviselőket, hogy "az állam biztonsága elleni összeesküvés" vádjára készüljenek fel. 
 
Az ukrajnai háború éhínséggel fenyegeti Észak-Afrikát 
Az orosz és ukrán búzától függő Algéria, Marokkó és Tunézia hiánytól tart, a lakosság pedig máris felhalmozásba kezdett. 
A nyugati országok szankciói és az ezekre adott orosz, illetve ukrán reakciók hatásai messzire nyúlnak, és éreztetik 
hatásukat különösen a gazdaságilag sebezhető észak-afrikai országokban, amelyek túlélése részben a nyugatról, de az 
Oroszországból vagy Ukrajnából származó búzától is függ. 
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Közel-Kelet 

 
Újabb kormányválság elé néz Izrael 
Izraelben a nyolcpárti kormánykoalíció elveszítette többségét az izraeli parlamentben egy képviselő távozásával - 
jelentette a helyi média szerdán. Idit Szilman, a kormánykoalíció elnöke, a jobboldali Jobbra (Jamina) párthoz tartozó 
politikusnő jelentette be, hogy ezentúl nem támogatja a nyolcpárti, baloldali, centrista, jobboldali és egy arab pártból 
összeállt koalíciót. 
 
Szabadkereskedelmi megállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek 
Szabadkereskedelmi övezet felállításáról állapodott meg Izrael és az Egyesült Arab Emírségek - jelentette be a Twitteren 
Jair Lapid izraeli külügyminiszter pénteken. "Az egyezmény összhangban van a Negev-csúcs szellemével, mely folyamatos 
együttműködést és kapcsolattartást teremtett, s olyan kézzelfogható eredményeket hoz, melyek javítják Izrael 
polgárainak és a régió népeinek életét"- üdvözölte a megállapodást Lapid. 
 
Az Ábrahám-egyezményekről tárgyalt az izraeli miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter 
Iránról, Ukrajnáról és az arab államokkal 2020 őszén amerikai közvetítéssel megkötött Ábrahám-egyezményekről tárgyalt 
Naftali Bennett izraeli miniszterelnök és Anthony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap Jeruzsálemben - jelentette a 
Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. 
 
Az eddigieknél jobban megemeli kitermelését az OPEC+ 
Az eddigi napi 400 ezer hordó helyett, májusban már napi 432 ezer hordóval emelik az összesített kitermelést – döntöttek 
a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagországai, valamint a szervezeten kívüli országok képviselői 
(együttesen: OPEC+). Az energetikai elemzők arra számítottak, hogy az OPEC+ egy szerényebb havi emelést fog 
jóváhagyni, annak ellenére, hogy a legnagyobb fogyasztók folyamatos nyomás alatt tartják a csoportot a gazdasági 
fellendülés elősegítése érdekében. 
 
Szaúd-Arábia májusban emeli az olajárat 
Szaúd-Arábia májusban minden régióba emelte az olajszállítás árát. Erről a Bloomberg számolt be .Az ügynökség szerint 
a Saudi Aramco nemzeti olajvállalat májusban 4,40 dollárral, hordónként 9,35 dollárra emeli az Arab Light olaj Ázsiába 
szállításának költségeit. Májusban az Arab Light olaj prémium ára az amerikai piacon eléri a hordónkénti rekord 5,65 
dollárt. Emellett a Saudi Aramco az egyéb olajfajták árait Ázsiában hordónként legalább 2,70 dollárral, az Egyesült 
Államokban pedig 2,20 dollárral emeli. Szaúd-Arábia olajkészletének több mint 60 százalékát Ázsiába adja el, a 
legnagyobb vásárlók Kína, Japán, Dél-Korea és India. 
 
Katar nyeregben érzi magát 
Megszólalt a katari külügyminiszter, aki szerint az orosz-ukrán háború alaposan átrendezte az eddigi energiaviszonyokat. 
Arról számolt be, hogy országa folyamatosan tárgyal Európával a gázellátás növeléséről, és az országok egy párhuzamos 
olajárazási rendszer bevezetését tervezik. Ennek egyik módja, hogy az olajár meghatározása ne kizárólag dollárban 
történjen. 
 
Nőhet Omán súlya az olajpiacon 
Omán olajtermelése 2025-ig közel 20 százalékkal emelkedhet, írta prognózisában az S&P Global Ratings. Az Arab-
félsziget legnagyobb nem-OPEC tag olajtermelője az előrejelzések szerint 2025-re napi 1,135 millió hordó nyersolajat 
hozhat felszínre, ami 18,6 százalékos növekedést jelentene a 2021-es szinthez képest. A hitelminősítő emlékeztetett, 
tavaly 957 ezer hordó volt Omán termelése, ami idén 1,04 millióra nőhet.  
 
Ki lehet-e váltani az orosz olajat iránival? 
Irán 1,4 millió hordó olajat kíván többet exportálni naponta, hogy ily módon növelje költségvetési bevételét – jelentette ki 
az ország olajminisztere. Eddig ez körülbelül napi 1,2 millió hordó volt. Dzsavad Owdzsi olajminiszter óvakodott attól, 
hogy túlságosan konkrét adatokat közöljön a szankciók miatt. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a Trump által bevezetett 
szankciók visszavonása az előfeltétele annak, hogy Irán olajexportja jelentős mértékben emelkedjen. 
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Ötmilliárd dolláros befektetéssel pecsételi meg békülését Katar Egyiptomban 
Katar 5 milliárd dollárt (1695 milliárd forint) fektet be Egyiptomban – jelentették be egyiptomi vezetők, miután Kairóba 
látogatott Katar pénzügyminisztere és külügyminisztere. A kormány nem közölte, hogy milyen ágazatokba fektet be 
Katar. A QatarEnergy kőolaj- és gázipari óriáscég viszont közleményben jelentette be, hogy megállapodást írt alá az 
ExxonMobil amerikai vállalattal, amelynek értelmében 40 százalékos részesedést szerez az egyik, egyiptomi partoknál 
található kőolaj-fúrótoronyban, így a QatarEnergy megveti a lábát az egyiptomi kőolaj- és földgázágazatban. 
 
Szabadkereskedelmi övezetet hoz létre Izrael és az Egyesült Arab Emírségek 
Szabadkereskedelmi övezet felállításáról állapodott meg Izrael és az Egyesült Arab Emírségek - jelentette be a Twitteren 
Jair Lapid izraeli külügyminiszter. Az országok között forgalmazott termékek 95 százaléka azonnal vagy fokozatosan 
mentesül a vám alól, beleértve az élelmiszereket, a mezőgazdasági termékeket, a kozmetikumokat és a gyógyszereket is. 
Az egyezség a vámkezelés mellett szabályozási és szabványozási kérdéseket is meghatároz, foglalkozik szolgáltatások 
kereskedelmével, a kormányzati közbeszerzésekkel, az internetes-kereskedelemmel, és szellemi tulajdonjogok 
védelmével is. 
 
Történelmi csúcstalálkozó Izraelben 
Mérföldkőnek számító találkozón vettek részt négy arab állam – az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és 
Egyiptom – valamint Izrael és az Egyesült Államok vezető diplomatái Izraelben. A politikusok állást foglaltak amellett, 
hogy fokozzák együttműködésüket, ami Irán számára erős jelzés lehet. Antony Blinken amerikai külügyminiszter úgy 
fogalmazott, hogy ez egy „új hajnal”, a korlátok lebontása. 
 
Az Emirates továbbra is közlekedik Dubaj és Moszkva között 
Az Emirates bejelentette, hogy egyelőre nem áll szándékában felfüggeszteni a Dubaj és Moszkva közötti járatokat. Tette 
mindezt úgy, hogy már a nagy légitársaságok nem repülnek Oroszországba - írja a Simple Flying. Az Egyesült Arab 
Emírségek kormánya nem hajlandó állást foglalni a Nyugat és Oroszország konfliktusában és szankciókat sem vezetett be 
az országgal szemben. Az Emirates jelenleg naponta kétszer közlekedik a moszkvai Domogyedovo repülőtérre dubaji 
bázisáról. 
 
Spanyolország radikális fordulatára reagált a szaharai Polisario Front 
A szaharai Polisario Front mozgalom – a legnagyobb helyi nemzetiségi mozgalom, amely a nyugat-szaharai térség 
függetlenségét próbálja elérni – vezetője bírálta, hogy Spanyolország „radikális fordulatot” tett Nyugat-Szaharát illetően, 
amikor Madrid támogatásáról biztosította a térséggel kapcsolatos, a függetlenséget elvető marokkói tervet. Március 18-
án a marokkói királyi palota bejelentette: a spanyol kormány elfogadta a lehetőséget, hogy Nyugat-Szahara – Rabat 2007-
es javaslatának megfelelően – autonóm tartomány legyen marokkói fennhatóság alatt. 
 
Zajlanak az egyeztetések a palesztin–izraeli békefolyamatról 
Izrael és a palesztinok között 2014 óta szünetelnek a béketárgyalások. Az izraeli–palesztin békefolyamatról, a térséget 
érintő biztonsági kérdésekről és a ciszjordániai iszlám szent helyekről egyeztetett ammáni látogatásán Jichák Hercog 
izraeli államfő II. Abdalláh jordániai uralkodóval. A király rámutatott a régió nyújtotta gazdasági lehetőségekre, ám 
kiemelte, hogy a palesztinok nélkül nem képzelhető el a térség fejlődése, a fellendülés előfeltétele pedig a béke és a 
stabilitás. Hozzátette: a feleknek tartózkodniuk kell minden, e békét veszélyeztető „egyoldalú lépéstől”. 
 
Másfél év alatt három kormányt is elfogyasztott Kuvait 
Pár hónappal kinevezése után lemondott a kuvaiti kormány, tovább súlyosbítva a belpolitikai válságot, amely akadályozza 
a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi reformok végrehajtását a Perzsa (Arab)-öböl menti országban. A kuvaiti 
miniszterelnök a koronahercegnek nyújtotta be a kormány lemondó nyilatkozatát pár nappal a hét második felére 
tervezett, a kormányfő eltávolítását célzó parlamenti bizalmatlansági szavazás előtt – jelentette a kuvaiti állami 
hírügynökség. 
 
Lezárult a Dubaji Világkiállítás - ezüstérmes a Magyar Pavilon 
A hat hónapja tartó, és a lehetőségek, a fenntarthatóság és a mobilitás jegyében szervezett expo az első világkiállítás volt, 
amelyet a Közel-Keleten rendeztek meg. A Magyar Pavilon a legjobban bemutatott tematika kategóriájában kapott díjat 
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– ebben a csoportban összesen 18 ország vehetett át arany-, ezüst-, vagy bronzérmet. Az 1750-2500 négyzetméter közé 
eső pavilonok csoportjában az ezüstérmet nyertük el.  
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Óriási fegyverkezésbe kezdett Ausztrália Kína miatt 
Komoly hadiipari fejlesztésekről döntött Ausztrália, hogy növelje az ország elrettentő erejét. A légierő és a flotta is új 
eszközökhöz jut. 
 
Hatalmas károkat okoznak Ausztrália állatvilágában az áradások 
Újabb szöget vertek az állatvilág koporsójába a közelmúlt katasztrofális kelet-ausztráliai áradásai – jelentette ki Brodie 
Meney, az Aussie Ark ausztrál környezetvédő szervezet szakértője. 
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Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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