
 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a 
külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, 
legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést 
készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az európai uniós 
szakpolitikai aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes 
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé. 
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Ausztria 

 
Szijjártó Péter: Ausztria és Magyarország is békét akar a szomszédságunkban 
Most nem lehet szorosabb kapocs Ausztria és Magyarország között annál, hogy mindketten békét akarunk a 
szomszédságunkban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bécsi látogatásán. A háborús 
környezet még inkább indokolttá teszi, hogy ápoljuk és erősítsük a szövetségeket - hangoztatta.  
 
 
 

https://www.origo.hu/itthon/20220714-szijjarto-peter-kozlemenye.html


A bécsi gazdaságkutató intézet aktualizálta középtávú növekedési előrejelzését 
A gazdasági fejlődés feltételrendszerének számottevő változása, azaz megnehezülése nyomán a bécsi Wifo 
gazdaságkutató intézet több pontban megváltoztatta az osztrák gazdaság 2022 és 2026 közötti fejlődésére vonatkozó, 
ez év tavaszán nyilvánosságra hozott előrejelzését. A július 19-én nyilvánosságra hozott nyári prognózis szerint – a 2020. 
évi 6,7%-os csökkenést és a múlt évi 4,8%-os növekedést követően – az idén a tavalyihoz képest 4,3%-kal bővül az alpesi 
köztársaság gazdasági teljesítménye, s ez a növekedési dinamika jövőre 1,6%-ra mérséklődik. 
 
Ausztria búcsút int az orosz gáznak 
Az osztrák kormány bejelentette: Ausztria elindítja a „használd ki, vagy veszítsd el” mechanizmust, minek köszönhetően 
kiszorítja a Gazpromot a haidachi gáztárolójából. A döntést azzal indokolták, hogy az orosz állami cég régóta nem 
használja ki a tároló kapacitása szerinti rá eső részét. Ausztria gázellátásában eddig döntő szerephez jutott a Gazprom, 
ugyanis az országban használt gáz mennyiségének közel a 80%-át Oroszországtól vásárolták. 
 
Senki sem fog megfagyni – mondja együtt Berlin és Bécs 
Robert Habeck német alkancellár, szövetségi gazdasági miniszter ausztriai látogatása során a két ország közös 
nyilatkozatban kötelezte el magát a szoros energetikai együttműködés fenntartása és kiszélesítése mellett, beleértve a 
hálózati összeköttetéseket, az ausztriai tározók és az épülő német LNG-terminálok közös használatát. A német 
alkancellár azt is elmondta, nem várják el senkitől, hogy megfagyjon a télen, de azt kérik a lakosságtól, hogy amennyire 
csak lehet, spóroljanak az energiával. 
 
Alulról fölfele osztják a rezsitámogatást Bécsben 
Már majdnem 40 millió eurónyi (közel 16 milliárd forint) támogatást fizetett Bécs vezetése a helyi rászorulóknak, akiknek 
túl sok volna piaci áron fizetni a rezsiszámlákat. Bécs tartományban 191 545 háztartás már kézhez is kapta a beígért 200 
eurós (jelenlegi árfolyamon 81 683 forint) rezsitámogatást. A pénzből automatikusan jutott minden rászorulónak, és a 
gyermeküket egyedül nevelőknek júliusban még további 100 euróval toldják meg az egyelőre egyszeri támogatást. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.origo.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgium átveszi a magyar modellt, kötelező lesz az elektronikus fizetés 
Péntektől Belgiumban minden vállalkozásnak legalább egy elektronikus fizetési módot kell kínálnia az ügyfeleknek. A 
szövetségi parlament törvényhozói márciusban szavazták meg a szabálymódosítást, ami minden vállalkozásra, valamint 
az egészségügyi szakemberekre, a hatóságokra és a kulturális központokra is vonatkozik – írja a Politico.  
 
Áruházakat vontak blokád alá Hollandiában 
Traktoros blokád alá vették több áruház elosztóközpontját Hollandiában a nitrogén-oxid- és az ammóniakibocsátás 
visszaszorítását célzó kormánytervek ellen tiltakozó farmerek. A hadsereg is készen áll a bevetésre, ha a 
nemzetbiztonságot veszély fenyegeti - írta a Dutchnews hírportál. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.profitline.hu  
 

Csehország 

 
Új atomerőműveket épít Csehország  
Míg Németország és Ausztria élen jár a nukleáris energia fokozatos kivezetésében, szomszédjuk, Csehország épp 
ellenkező irányba halad. Prága több milliárd cseh koronát fektet be új atomerőművek építésébe. A beruházás 2029-ben 
kezdődik és körülbelül 7 évig fog tartani. 
 

https://mkik.hu/hirek/a-becsi-gazdasagkutato-intezet-aktualizalta-kozeptavu-novekedesi-elorejelzeset
https://hu.euronews.com/2022/07/06/ausztria-bucsut-int-az-orosz-gazpromnak-mashogy-oldjak-meg-a-gazellatast
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/senkinek-nem-kell-megfagynia-de-az-energiaval-takarekoskedni-kell
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/senkinek-nem-kell-megfagynia-de-az-energiaval-takarekoskedni-kell
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-becs-rezsitamogatas-energiaar-szamla-tamogatas.756127.html
http://www.euronews.com/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/tech/belgium-fizetes-elektronikus-bankkartya-atutalas-tech.755393.html
https://www.napi.hu/tech/belgium-fizetes-elektronikus-bankkartya-atutalas-tech.755393.html
https://profitline.hu/aruhazakat-vontak-blokad-ala-hollandiaba-438156
https://profitline.hu/aruhazakat-vontak-blokad-ala-hollandiaba-438156
http://www.napi.hu/
http://www.profitline.hu/
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/07/18/uj-atomeromuveket-epit-csehorszag


A cseh államfő folytatná a fegyverküldést Ukrajnának 
Milos Zeman cseh államfő egyetért azzal, hogy Csehországnak továbbra is fegyverszállításokkal kell segítenie Ukrajnát, 
és azzal is, hogy a csehek bekapcsolódjanak az ukrán katonák kiképzésébe. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com 
www.vg.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Negyven éve nem látott szinten a brit infláció 
Negyvenéves csúcsra ért az infláció Nagy-Britanniában, miután az ország statisztikai hivatala által közzétett adatok 
szerint júniusban éves szinten 9,4% volt a drágulás mértéke, ami 1982 februárja óta nem látott érték. A helyzetet 
súlyosbítja, hogy korábban az ország jegybankját vezető Andrew Bailey elismerte, tehetetlen a drágulással szemben. 
 
Nagy-Britanniában 10 hónap után először nőtt az autógyártás 
Tíz hónap folyamatos csökkenés után májusban először nőtt az autógyártás Nagy-Britanniában éves összevetésben. A 
brit autógyártók és autókereskedők szövetsége honlapján szereplő adatok szerint májusban 62 284 autó készült, 13,3%-
kal több az egy évvel korábbinál. Májusban a belföldi piacra 11 134 személygépkocsi készült, 39,5%-kal több éves szinten, 
exportra pedig 51 150 autó, ami 8,9%-os bővülés. Ez azt jelenti, hogy a Nagy-Britanniában gyártott autók több mint 82%-
át exportálták. A fő célállomás az Európai Unió országai, ide került minden tíz exportált autóból csaknem hat. 
 
A britek az ukránok között osztanák szét a lefoglalt orosz vagyont 
Liz Truss, az Egyesült Királyság külügyminisztere parlamenti képviselőknek azt mondta, hogy támogatja azt az ötletet, 
hogy a kormány lefoglalhatja az Egyesült Királyságban lévő befagyasztott orosz vagyont, és eloszthatja azokat az ukrajnai 
háború áldozatai között − írta meg az Index a Guardian tudósítása alapján. 
 
Csak nagy áldozattal lehet elkerülni a skótok rafinált csapdáját 
Nicola Sturgeon, a Skót Nemzeti Párt elnöke bedobta a csalit a brit kormánynak azzal, hogy olyan népszavazást 
kezdeményez Skócia függetlenné válásáról, amelyet vélhetően nem lehet alkotmányosan megtartani, ám ha London 
továbbra is legyint a skót szuverenitási igényekre, akkor a nacionalista párt a szegény skótok és az őket akaratuk ellenére 
fogva tartó angolok harcává torzíthatja függetlenség ügyét. 
 
Elfogadhatatlan az észak-írországi protokoll egyoldalú brit módosítsa 
A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről kötött megállapodás jogilag és politikailag egyaránt 
igazolhatatlan megsértése az egyezményhez csatolt észak-írországi protokoll egyoldalú brit módosítása - írta a július 3-
án megjelent közös cikkében a német és az ír külügyminiszter. 
 
Munkaerőhiány miatt korlátozást vezetett be London legnagyobb reptere 
Ősz elejéig napi százezerben korlátozza az induló utasok napi számát a legnagyobb forgalmú brit repülőtér, a londoni 
Heathrow a munkaerőhiány és az ebből eredő, időnként súlyos fennakadások miatt. Az üzemeltető kérte a 
légitársaságokat, hogy a nyári szezonra ne értékesítsenek több férőhelyet Heathrow-ról induló járataikra. 
 
Antikampánnyal akar nyerni a brit kormányfői poszt esélyese 
Sajátos politikai-szociológiai mutatvánnyal próbálkozik Rishi Sunak volt brit pénzügyminiszter, a pártelnök-
miniszterelnöki pozícióért folyó verseny legnagyobb esélyese. Többi ellenfelével szemben ő nem akarja azzal 
meghódítani a Konzervatív Pártot, hogy adócsökkentést ígér, hanem ragaszkodik az irányításával bevezetett 
adóemelésekhez. 
 
FORRÁS: 
www.mandiner.hu 
www.profitline.hu 
www.napi.hu 
www.vg.hu 
www.kitekinto.hu 
 

https://www.vg.hu/kozelet/2022/07/a-cseh-allamfo-folytatna-a-fegyverkuldest-ukrajnanak
http://www.hu.euronews.com/
http://www.vg.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/negyven-eve-nem-latott-szinten-a-brit-inflacio
https://profitline.hu/nagy-britanniaban-10-honap-utan-eloszor-nott-az-autogyartas-438090
https://mandiner.hu/cikk/20220704_kulfold_liz_truss_ukrajna_haboru_oroszorszag_orosz_vagyon
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/brexit-skocia-fuggetlenseg-nepszavazas-eu-nicola-sturgeon.755273.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/elfogadhatatlan-az-eszak-irorszagi-protokoll-egyoldalu-brit-modositsa
https://kitekinto.hu/2022/07/13/europai-ugyek/munkaerohiany-miatt-korlatozast-vezetett-be-london-legnagyobb-reptere/200952/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kampany-brit-kormanyfo-tory-part-brexit-inflacio-ado-koronavirus.756054.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
http://www.mandiner.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.kitekinto.hu/


Franciaország 

 
Gyorsult az infláció Franciaországban 
A franciaországi fogyasztói árak júniusban éves viszonylatban 5,8%-kal emelkedtek a májusi 5,2%-os növekedés után. 
Havi szinten az árak 0,7%-kal emelkedtek ugyanúgy, mint májusban. Az infláció gyorsulását az energia- és élelmiszerárak 
növekedésének fokozódása okozta - jegyezte meg az INSEE. 
 
Franciaországban is jöhet az energiafogyasztás korlátozása, ha elzárják az oroszok a gázcsapot  
A francia kormány felkészül az orosz gázszállítások teljes leállítására, mivel ezt tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek 
a jövőre nézve – közölte Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter. Franciaország – mivel ellátásának csupán mintegy 
17%-a származik Oroszországból – kevésbé függ ettől a forrástól, mint néhány szomszédja, ettől függetlenül a kormány 
készenléti terveket készít. 
 
A francia kormány teljesen visszaállamosítaná az EDF áramszolgáltatót 
A francia kormány szeretné 100%-ig visszaállamosítani az Électricité de France (EDF) áramszolgáltatót - jelentette be 
Élisabeth Borne új miniszterelnök a nemzetgyűlésben elmondott programbeszédében. 

FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.vg.hu  
www.portfolio.hu 
 

Horvátország 

 
A horvát gazdaság kilátásai 
A Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnöke 2022-ben 5% feletti gazdasági növekedéssel számol, ami lényegesen magasabb a 
jelenlegi előrejelzéseknél, ugyanakkor a gázszállítások esetleges leállása recessziót eredményezhet 2023-ban. A 
harmadik negyedévben újabb rekordot érhet el a horvát turizmus, az előfoglalások alapján jobb szezonra számítanak, 
mint a járvány előtt, 2019-ben. Nem csak az érkezések száma, hanem a drágulás miatt is, amely elérheti a 40%-ot. A 
legnagyobb kockázatot az energiapiac helyzete jelenti. A HNB az év közepéig az infláció gyorsulásával számol, 
ugyanakkor az éves infláció 10% közelébe mérséklődhet.   
 
Megvan, milyen árfolyamon váltják át a horvát kunát az euró bevezetésekor 
Az Európai Unió pénzügyminiszterei jóváhagyták három törvény módosítását, ami szükséges ahhoz, hogy Horvátország 
jövő év január 1-én bevezethesse az eurót. A döntés szerint az átváltási árfolyam 7,53450 lesz. A horvát csatlakozással az 
eurózóna immár 20 tagúra bővül, és már csak 7 uniós tagállam nem tagja a zónának (Svédország, Dánia, Lengyelország, 
Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária).  
 
Az euró bevezetése miatt javították a horvát kilátásokat a hitelminősítők 
A befektetési ajánlású sávba emelte Horvátország hosszú futamidejű, devizában és hazai valutában fennálló 
államadósságának osztályzatát a Moody's Investors Service. Az egyszerre két fokozatot is ugró minősítést a szervezet 
azzal indokolta, hogy az Európai Unió gazdasági és pénzügyi szakminisztereinek tanácsa (ECOFIN) a héten elfogadta a 
horvát eurócsatlakozáshoz szükséges jogszabályokat, és ezzel véglegessé vált, hogy Horvátország jövő januárban belép 
az euróövezetbe. A szervezet két globális versenytársa, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings is javította Horvátország 
adósbesorolását. 
 
Megindult a vasúti híd betolása az M6-os autópálya horvát határig épülő szakaszán 
A folyamatos vasúti forgalom érdekében a hídfőket előre elkészítették, a szerkezetet pedig előre összeszerelték. A 
Strabag és a Duna Aszfalt kivitelezésében 20 km-nyi új autópálya épül Bóly és Ivándárda között. A NIF Zrt. és a 
munkálatok jelenlegi állása szerint is tartható az autópálya 2024 tavaszáig történő befejezése, sőt, akár korábban is 
elkészülhet. A horvát közlekedési miniszter szerint őszig elkészül az eszéki hídtól Pélmonostorig tartó, 17,5 km-es 
autópályaszakasz, amellyel így már csupán egy 5 km-es szakaszt kell a határig megépíteniük, melyet 2024-re terveznek. 
 
FORRÁS: 
https://magyarepitok.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 

https://profitline.hu/gyorsult-az-inflacio-franciaorszagban-438041
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/franciaorszagban-is-johet-az-energiafogyasztas-korlatozasa
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https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/franciaorszagban-is-johet-az-energiafogyasztas-korlatozasa
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/franciaorszagban-is-johet-az-energiafogyasztas-korlatozasa
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220706/a-francia-kormany-teljesen-visszaallamositana-az-edf-aramszolgaltatot-554739
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220706/a-francia-kormany-teljesen-visszaallamositana-az-edf-aramszolgaltatot-554739
http://www.profitline.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220703/brutalisan-dragul-a-horvat-nyaralas-554017
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/megvan-milyen-arfolyamon-valtjak-at-a-horvat-kunat-az-euro-bevezetesekor
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/javulnak-a-horvat-adossag-kilatasai
https://magyarepitok.hu/utepites/2022/07/megindult-a-vasuti-hid-betolasa-az-m6-os-autopalya-zaroszakaszan
https://magyarepitok.hu/
https://www.portfolio.hu/


https://www.vg.hu/ 
 

Írország 

 
9,1%-os rekord infláció 
Az infláció 2022. júniusában 9,1%-os rekordot ért el (2021. júliusához képest), amire 38 éve nem volt példa Írországban.  A 
magasabb megélhetési költségeket főként az energia-, az üzemanyag- és az élelmiszerárak emelkedése okozza. A 
villamosenergia, a gáz és az egyéb tüzelőanyagok több mint 22,5%-kal drágultak az előző év azonos időszakához képest. 
Ezen a kategórián belül az áram ára 40,9%-kal, míg a gáz ára több mint 57%-kal emelkedett. A statisztika szerint az 
otthoni fűtőolaj ára 115%-kal nőtt 2021 ugyanezen időszakához képest. Az autózás költségei is számottevően 
emelkedtek, a benzin és a gázolaj ára 43,8, illetve 50,7%-kal drágult egy év leforgása alatt. 
  
Európai Bizottság: Írország GDP-je 5,3%-kal nő 2022-ben 
Az Európai Bizottság jelentése szerint az ír gazdaság növekedése elérheti az EU átlagának kétszeresét 2022-ben. A 
Bizottság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy - a multinacionális vállalatok tevékenységétől eltekintve - az év első három 
hónapjában az ír gazdaság valójában visszaesett. A Bizottság szerint Írország GDP-je 5,3%-kal fog növekedni. 
  
Megnyerte a bizalmatlansági szavazást a koalíciós kormány 
Az ír parlamentben 2022. július 12-én tartott bizalmatlansági szavazást 85:66 arányban kényelmes többséggel megnyerte 
a koalíciós kormány, miután megszerezte néhány független képviselő támogatását. A bizalmatlansági szavazást a Sinn 
Féin ellenzéki párt elnöke, Mary Lou McDonald kezdeményezte miután a Fine Gael párt egyik képviselője, Joe McHugh 
lemondásával a három pártból álló koalíció elvesztette többségét az Alsóházban, azzal, hogy a 159 képviselőből a 80 fős 
koalíció egy fővel csökkent. 
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Lengyelország 

 
Zöld lámpát kapott a MOL a lengyel akvizícióra 
A MOL 417 olyan töltőállomást vásárolt Lengyelországban 610 millió dollárért, amelyek a korábban a PKN-nel egyesült 
Lotos Grouphoz tartoztak, és ezzel a hazai piacvezető a harmadik helyre lép a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi 
piacon. A felek megállapodtak a megvásárolt hálózat üzemanyag-ellátásáról is. 
 
Ha Lengyelország nem kap még szenet, beborulhat vele egész Európa 
Az Európai Unió első számú széntermelője Lengyelország. Most a tél előtt igyekszik pótolni az esetleges hiányát ebből a 
termékből, hiszen az Európai Unió szankciói a háztartásokat és a kis erőműveket sújtja a leginkább. 
 
Ultimátum a lengyel bankoknak: magasabb betéti kamat vagy profitadó 
A lengyel bankok különadókat kaphatnak a nyakukba, ha nem hajlandóak emelni a lakossági betéti kamatokat – 
jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó párt vezetője. Ezzel tovább fokozódik a hitelintézeteken a kormányzati 
nyomás, amely azt célozza, hogy a növekvő hitelkamatokon elért profitból a megtakarítók is részesüljenek – írja a 
Reuters. 
 
Gazdasági csodát hozhat Lengyelországban az ukrajnai háború 
Az Ukrajna ellen indított orosz invázió nyomán a híres ukrán technológiai ipar számos képviselője helyezte át székhelyét 
Lengyelországba, és nem csupán a sajátját, hanem a vállalkozásáét is. Ez nem csupán a túlélést szolgálja, ugyanis a cégek 
szépen fejlődnek új környezetükben is. 
 
Beintenek a lengyelek az autópiacon? 
Lengyelország keresztbe fekszik az előtt az európai uniós célkitűzés előtt, amelynek alapján alig több mint egy évtized 
múlva leállítanák a hagyományos motorral felszerelt új autók értékesítését. 
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Németország 

 
Az orosz-ukrán háború elhúzódása nyomán romlottak a német vállalati várakozások 
Az energiaintenzív iparágakkal bőven ellátott Németországot különösen érzékenyen érinti a telephelyi adottságok 
romlása, a földgázhoz való hozzáférés jövőbeni szűkösségéből adódó anomáliák. Tágabb kitekintésben felmerül a német 
gazdaság európai pozícióvesztésének veszélye, miközben az Egyesült Államok és Kína világgazdasági dominanciája 
erősödésével kell számolni. 
 
Megjött az első optimista hang: elértük a gázárak tetejét 
A piac mára teljes mértékben beárazta az orosz gázszállítás leállításának kockázatát - ezt nyilatkozta Klaus Müller, 
Németország legfőbb villamosenergia-hálózati szabályozójának vezetője a Bild am Sonntagnak. Mindezt arra alapozta a 
szakember, hogy a múlt héten már nem volt érdemi gázár-emelkedés, amikor az Északi Áramlat-1 gázvezeték 
karbantartás miatt leállt. Meglátása szerint ez azt jelentheti, hogy a piacok már beárazták az orosz gázszállítások kiesését, 
vagyis ez alapján elértünk egy gázár-platóhoz. 
 
Némileg lassult a németeknél a nagykereskedelmi és a fogyasztói árak emelkedése 
Júniusban havi és éves szinten is lassult a nagykereskedelmi árak emelkedése Németországban. A német statisztikai 
hivatal, a Destatis azt közölte, hogy júniusban 0,1%-kal nőttek a nagykereskedelmi árak májushoz képest, amikor 
nagyobb, 1%-os emelkedést regisztráltak áprilissal összevetve. 
 
Megkezdődött az új német LNG-terminál építése 
Megkapta a szövetségi engedélyt, máris megkezdte a cseppfolyós gáz (LNG) terminál építését az Uniper. Az úszó-tároló-
visszagázosító (ún. FSRU) infrastruktúra évente akár 7,5 milliárd köbméter földgáz kezelésére és a gázvezeték rendszerbe 
juttatására lehet képes, ráadásul rekordidő alatt át is adnák a forgalomnak. 
 
Beismerte a német kancellár: az energiaválság miatt szükség van a leállított erőművek újraindítására 
Németország kitart az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett, annak ellenére, hogy az ukrajnai orosz invázió okozta 
energiahiány hatásának ellensúlyozására leállított erőművekre kell támaszkodnia - mondta Olaf Scholz kancellár egy 
videóüzenetben. 
 
Csütörtökön újraindul az orosz gázexport Németország irányába  
A tervezett karbantartási munkálatok befejezése után csütörtökön a tervezett időben Oroszország újraindítja a gázt az 
Északi Áramlat I. gázvezetéken. A vezetéket július 11-én tíz napra állították le, és azóta attól tartott Németország, hogy 
az orosz állami tulajdonban lévő Gazprom késleltetni fogja a gázcsap megnyitását. A Reuters forrásai elmondták, hogy a 
vezetéken kisebb, napi 160 millió köbméteres kapacitással érkezhet a gáz július 21-e után. 
 
Egyre komolyabb bajt okoz a koronavírus-járvány Németországban 
A legfrissebb adatok szerint július első hetében a napi új esetek előző hét napra vetített átlaga a múlt év hasonló 
időszakához képest csaknem 150%-kal növekedett. A helyzet a lakosságot nem foglalkoztatja, a koronavírus azonban 
egyre több gondot okoz a kórházaknak és a klinikáknak. A szakértők felteszik a kérdést, vajon az ország kellően felkészült-
e a várható nagy őszi hullámra. 
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Nyugat-Balkán  

 

Gazdasági együttműködésről és regionális kérdésekről tárgyalt a szerb és a magyar külügyminiszter 
A közúti határellenőrzést, a vasúti és vízi közlekedést szabályozó megállapodást írt alá Nikola Selaković és Szijjártó Péter 
a szabadkai Városházán, amely nagyban hozzájárul a határátkelőhelyek zsúfoltságának csökkentéséhez. A felek a 
gazdasági együttműködésről és a regionális kérdésekről is tárgyaltak. A két ország közötti kapcsolat történelmi csúcson 
van, különösen a befektetések terén. 
 
Elérte a szerb határt a vágányépítés a Szeged-Röszke vasútvonalon   
Elérte a szerb határt a vágányépítés a Szeged – Szabadka vonal magyar oldalán is. A 13 kilométernyi pályát a V-Híd Építő 
Zrt. újítja fel és villamosítja a Szeged-Rendező állomás és a röszkei országhatár között. A Röszke-Szeged vonalon 2021 
októbere óta dolgoznak és a teherforgalom várhatóan augusztusban elindulhat. A beruházás célja, hogy a Budapest-
Belgrád vonal építése alatt a vasúti teher, majd később a személyforgalom is ezen az alternatív útvonalon valósuljon meg 
Szabadka irányába, hiszen a személyvonatok számára a 150-es vonalon vágányzár van. 
 
Magas színvonalú magyar és szerb együttműködés 
Hadiipart érintő kérdésekről, ezen belül a kutatás-fejlesztésről, a gyártási tevékenységről, valamint ennek gyakorlati 
megvalósításáról egyeztetett dr. Maróth Gáspár a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi 
fejlesztésekért felelős államtitkára és dr. Nenad Miloradovic, szerb nemzeti fegyverzeti igazgató, július 15-én Budapesten. 
 
Albánia és Észak-Macedónia egy lépéssel közelebb az EU-hoz 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bejelentette, hogy megnyitották az uniós csatlakozási 
tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával. Az Edi Rama albán és Dimitar Kovacsevszki macedón miniszterelnök 
részvételével tartott sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen elmondta: a bizottság azonnal megkezdi a munkát az 
Albániából és Észak-Macedóniából delegált tárgyalócsoportokkal. A csatlakozási tárgyalások előrehaladtával lendületet 
kapnak majd a beruházások, javulni fognak a kereskedelmi kapcsolatok az EU és a két tagjelölt ország között. 
 
Több hónap után véglegesítették a szerb választás eredményét 
Szerbiában, számtalan szabálytalanság miatt, csak több hónap után véglegesítették az április 3-án tartott előrehozott 
parlamenti választás eredményét. A jobbközép SNS-nek a következő időszakban 120 képviselője lesz a 250 fős belgrádi 
törvényhozásban, ami 68-cal kevesebb, mint az előző ciklusban volt, és ezzel a párt elveszítette 2/3-os többségét. A Szerb 
Haladó Párt a Vajdasági Magyar Szövetséggel szeretne kormányt alakítani. A VMSZ az előző évekhez hasonlóan ezúttal 
is államtitkári szinten kíván részt venni az új kabinet munkájában. 
 
Szerbia Magyarországtól vesz gázt, itt is tárolja, az előleget már ki is fizette 
Június 10-én, Szijjártó Péter belgrádi látogatásakor Magyarország és Szerbia minden eddiginél jelentősebb és szélesebb 
körű energetikai megállapodást írt alá, amelynek része, hogy Szerbia Magyarországon keresztül vesz és nálunk tárol 500 
millió köbméter gázt. Ezt október 1-ig nálunk tárolják, azután pedig napi 3-6 millió köbmétereres adagokban juttatják el 
Szerbiába. A gázmennyiséget két magyar cégtől, az MVM-től és a MET-től vásárolják meg. Szerbia 250 millió euró 
előleget már át is utalt Magyarországnak az üzletért, július végén pedig újra fizetnek.  
 
Az albán gazdaság 2,7%-kal nőhet 2022-ben az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint 
Az Európai Bizottság legfrissebb jelentése szerint a nyugat-balkáni régió gazdasági növekedése – a szerb és a bosznia-
hercegovinai gazdaság lassulása miatt – 4,7%-ra csökkent 2022 első negyedévében, az előző negyedévi 6,3%-os bővülést 
követően. Albániában folytatódott a fellendülés, melynek mértéke negyedéves összevetésben 0,5%-kal, 6%-ra nőtt az 
első három hónapban, azonban 2022-re vonatkozóan már csak 2,7%-os bővüléssel számolnak. 
 
Lezárta az albán akvizíciót az OTP 
Lezárult az OTP Bank és az Alpha International Holdings között 2021. december 6-án létrejött adásvételi szerződés: július 
18-án megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása. Ennek eredményeként az Alpha Bank Group albán leánybankja, az Alpha 
Bank Albania SH.A. 100%-os részesedése az OTP Bank tulajdonába került. Az akvizíció eredményeként az OTP csoport 
albániai piaci részesedése a mérlegfőösszeg tekintetében várhatóan eléri a 11%-ot, az ügyfélhitel-állomány pedig 
másfélszeresére nő. Ez utóbbi alapján a bankcsoport albániai operációja 16,3%-os részesedéssel a harmadik legnagyobb 
piaci szereplővé válhat. 
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Magyarország vállalkozásfejlesztési programot indít a boszniai Szerb Köztársaságban 
Magyarország vállalkozásfejlesztési programot indít a boszniai Szerb Köztársaságban, melynek első ütemében helyi kis- 
és középvállalkozások számára írnak ki pályázatot 35 millió eurónyi fejlesztési támogatás elnyeréséhez. Ennek keretében 
több mint ezer érintett cég egyenként legfeljebb 25 ezer eurós támogatást kaphat magyar gyártású eszközök 
beszerzésére. Szeptember 1-én írják ki a pályázatot, amelynek a beadási határideje október 15-e lesz. A támogatási 
szerződéseket még idén megkötik a tervek szerint. 
 
Szijjártó Péter a nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai főképviselőjét fogadta 
Magyarország támogat minden olyan intézkedést, amely elősegíti a Nyugat-Balkán és azon belül is Bosznia-Hercegovina 
békéjének, stabilitásának és gazdaságának megerősítését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki 
július 7-én Budapesten fogadta Christian Schmidtet, a nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai főképviselőjét. 
 
Betiltják a szerb személyiket Koszovóban 
A pristinai intézmények arról határoztak, hogy a szerb személyi igazolványok használatát egyszerűen betiltják 
Koszovóban. A szerb személyi igazolványok betiltása mellett arról is döntés született, hogy továbbra is matricával kell 
leragasztani a szerb járművek rendszámtábláit. Azok, akiknek szerb rendszámtáblás autójuk van, szeptember 30-ig 
átregisztrálhatják a járműveiket. Ha ezt visszautasítják, akkor egyszerűen elveszik tőlük. 
 
Montenegrói kollégájával tárgyalt Orbán Viktor 
Munkaebéden fogadta Milo Djukanovic montenegrói államfőt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A 
megbeszélésen, melyen Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is részt vett, a két ország gazdasági 
együttműködéséről tárgyaltak, de értékelték az aktuális nemzetközi eseményeket, az ukrajnai háborút, a nyomában járó 
gazdasági válságot és háborús inflációt, valamint a migrációs válsághelyzetet is. 
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Olaszország 

 
Mélyül a politikai válság Olaszországban 
Felborította a Mario Draghi vezette nemzeti egységkormány egyensúlyát az Öt Csillag Mozgalom (M5S) nevű 
kormánypárt, amely nem szavazott bizalmat a kormány energiacsomagjának a felsőházban tartott szavazáson július 14-
én. 
 
Az olaszok csak minivakációt engedhetnek meg maguknak 
Több mint tizenötmillió olasz indult el nyaralni július első hétvégéjén, de a felmérések szerint a kétgyerekes családok 
legfeljebb egyhetes vakációt engedhetnek meg maguknak az infláció miatt. 
 
Velencébe januártól fizetős lehet a belépés 
A belépőárak három és tíz euró között mozoghatnak majd, a kijelölt naptól függően. Velence önkormányzata bevezeti az 
egyelőre nem kötelező előzetes foglalási rendszert a városba történő belépéshez, 2023. január 16-tól pedig ezt fizetőssé 
is teszi. A foglalás kísérleti jelleggel indul: a nem Veneto tartományból érkezők a Venezia Unica honlapon jelezhetik előre, 
melyik napon kívánnak a városba belépni. Az előzetes foglalás még nem számít kötelezőnek, de aki ezzel a lehetőséggel 
él, kedvezményekben részesül.  
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Románia 

 
Fontos ügyben tárgyalt Szijjártó Péter Bukarestben 
Magyarország és Románia kész segíteni egymást az energiabiztonság területén, így jelenleg tárgyalások zajlanak a 
nukleáris fűtőelemek új szállítási útvonaláról és a két ország közötti földgáz-interkonnektor kapacitásbővítéséről, közölte 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben, ahol a tárcavezető román kollégájával, Bogdan Lucian 
Aurescuval tárgyalt. 
 
Röntgenkapuval átvilágított teherforgalmi sávot nyitottak a magyar-román határon 
Egy második teherforgalmi belépő sávot is megnyitottak a Pete-Csengersima közúti átkelőnél a magyar-román határon, 
és ennél röntgenkapuval világítják át a kamionokat az illegális bevándorlók kiszűrése érdekében. A hatályos nemzetközi 
megállapodásoknak megfelelően (két uniós tagországról lévén szó) az újonnan kialakított sávon is csak egyszer állítják 
meg ellenőrzésre a járműveket, mégpedig a fogadó fél területén, vagyis a határ magyar oldalán. 
 
Az EB felfelé módosította a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését 
Az Európai Bizottság (EB) a korábban közölt 2,6%-ról 3,9%-ra módosította nyári jelentésében a román gazdaság idei 
növekedésére vonatkozó előrejelzését, elsősorban az első negyedévben jegyzett meglepően jó ütemű, 5,2%-os bővülés 
hatására. A jövő évre vonatkozó prognózist azonban lefelé módosította az EB, míg előző jelentésében a román gazdaság 
3,6%-os növekedését vetített előre 2023-ra, most csak 2,9%-os növekedéssel számol, tekintve, hogy európai uniós és 
globális szinten is lassul a bővülés üteme. A növekedés fő mozgatórugói a magánfogyasztás és a beruházások lesznek 
idén és jövőre is, míg a nettó export visszaveti a bruttó hazai terméket (GDP) és növeli a külkereskedelmi hiányt. 
 
Meghaladta a 15 százalékot a román infláció, egekben a gáz ára 
Az éves inflációs ráta Romániában 15,05%-ra gyorsult júniusban az előző havi 14,49%-ról, a 15,1%-os piaci 
várakozásoknak megfelelően. Ez volt a legmagasabb érték 2003 októbere óta, mivel az élelmiszerek ára azóta a 
legnagyobb mértékben emelkedett (14,67% a májusi 14,25%-kal szemben). További felfelé irányuló nyomást jelentett 
mind a nem élelmiszeripari termékek (17,92% a májusi 17,18%-kal szemben), mind a szolgáltatások (7,81% a 7,47% után) 
költsége is. Havi szinten a fogyasztói árak júniusban 0,62%-kal emelkedtek, ami négy hónapja a legalacsonyabb mérték. 
 
Még évekig várhatunk a fekete-tengeri földgázra Romániából 
A Black Sea Oil & Gas (BSOG) koncessziós partnereivel megkezdte a kitermelést a Midia-térségben, 2022-ben várhatóan 
0,5 milliárd köbmétert termelnek ki. Az évi egymilliárd köbméteres kapacitást csak a jövő esztendőtől érik el (ami a 
romániai fogyasztásnak alig 10%-át fedezi majd), és az eddig feltárt gázkészlet 10 év múlva elfogy. Amennyiben lesz pénz 
a szükséges fejlesztésekre, akkor a legoptimistább előrejelzések szerint 2027-től érkezhet gáz a tengerparti vezetékekből 
Európába (is), akár évi 6,1 milliárd köbméter. 
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Szlovákia 

 
Szétesett a szlovák kormánykoalíció 
Meghozta a döntést az SaS vezetése a kormánykoalíció sorsáról. A liberális párt kibővített országos tanácsának ülése után 
úgy döntött, hogy felmondja a koalíciós szerződést, ugyanakkor a nyár végéig haladékot adott egy új együttműködésre, 
amennyiben Igor Matovic pénzügyminiszter távozik a kormányból. Ha ez nem történik meg, az SaS miniszterei beadják 
a lemondásukat. 
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Ismét fellendülőben a szlovák ipar 
Három hónapig tartó csökkenést követően májusban az ipari termelés az áprilisi értékekhez képest 2,1%-kal emelkedett. 
A folyamatosan mélyülő visszaesés után a járműiparban fordulat következett be, az autógyártás ugyanis 10,3%-kal nőtt 
az előző év azonos időszakához képest, méghozzá annak ellenére, hogy az alkatrészhiány továbbra is komoly gondot 
okoz. 
 
Huszonkétéves csúcsra gyorsult a szlovák infláció 
Tovább gyorsult, 13,2%-ra emelkedett az éves infláció Szlovákiában júniusban, az árnövekedés legutóbb 2000-ben volt 
ilyen magas szinten. Bár a fogyasztói árak növekedésének üteme júniusban havi szinten némileg lassult, az év első hat 
hónapjában átlagosan havi 1,6%-os volt az infláció az országban. Szlovákiában júniusban a drágulás a fogyasztói kosár 
szinte minden tételét érintette, a háztartások hagyományosan legnagyobb kiadásának számító lakhatási és 
élelmiszerkiadások éves szintű inflációja csaknem 20%-os volt. 
 
Egész télre elegendő földgáz van a szlovák tározókban 
A Szlovák Gázművek (SPP) tározóiban már az egész fűtési szezonra elegendő földgáz van, és más szolgáltatók 
tartalékaival együtt biztosított minden fogyasztó ellátása, beleértve a vállalatokat is. A tározók további feltöltése már 
nem lenne gazdaságos, mivel akkor is elég tartalék van, ha Oroszországból nem érkeznének szállítmányok. 
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Szlovénia 

 
Összekapcsolódott a magyar és a szlovén villamosenergia-rendszer 
Létrejött az összeköttetés a magyar és a szlovén villamosenergia-rendszerek között június 30-án, de piaci szempontból a 
rendszerösszekötő vezeték 2022. július 6-tól lett része a határkeresztező kapacitásszámítási folyamatnak. A távvezeték-
építés a szlovén oldalon 2020 augusztusától 2022 júniusáig zajlott. A projekttel kapcsolatos kiegészítő munkálatok 
jelenleg is folyamatban vannak. Az új határkeresztező vezeték üzembe helyezésével újabb mérföldkőhöz ért a magyar 
villamosenergia-rendszer fejlesztése, mivel az új rendszerösszekötővel Magyarország minden szomszédjával 
megteremtette villamosenergia-hálózata összekapcsolását. 
 
Szlovénia felvásárolja az országban megtermelt összes búzát 
Szlovénia az állami árutartalékok intézeten keresztül felvásárolja az országban megtermelt össze búzát, továbbá 22 millió 
euró értékben támogatást nyújt a gazdálkodóknak. A kormány a támogatásokon keresztül csökkenteni akarja a 
gazdálkodók költségeit, amelyek a magas üzemanyagárak, valamint a műtrágyák és magok drágulása miatt közvetlenül 
hatással vannak az élelmiszerárakra, másrészt létre akar hozni egy hatékony kiskereskedelmi árszabályozási rendszert. 
 
Megkezdte a kerítés lebontását a horvát határon Szlovénia  
Szlovénia megkezdte a kerítés bontását a horvát határon. Tatjana Bobnar belügyminiszter szerint az idő megmutatta, 
hogy a kerítés nem tudja megállítani a migrációt, de számos végzetes tragédiát okozott már. A miniszter korábban arról 
beszélt, hogy Szlovénia megváltoztatja migrációs politikáját, és szolidárisabb lesz a bevándorlókkal. 
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Európai Unió 

 
A gázfogyasztás 15 %-os csökkentését javasolja az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság július 21-én bemutatta régóta várt tervét, amely biztosítja, hogy a 27 tagállam képes legyen 
megbirkózni azzal, ha egy nap teljesen leállna az Oroszországból érkező gáz. 
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Nagy kihívások előtt a cseh uniós soros elnökség 
Az Oroszország indította háború ellen küzdő Ukrajna segítése lesz az Európai Unió július elsején kezdődött soros cseh 
elnökségének legfőbb feladata, valamint a hozzáférhető energia bebiztosítása Európa számára – állapította meg 
egybehangzóan Petr Fiala cseh kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös 
sajtótájékoztatójukon. 
 
Rekordon az euróövezeti infláció 
Az euróövezet éves inflációs rátája júniusban új rekordra, 8,6%-ra emelkedett a májusi 8,1%-ról – áll az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat jelentésében. Az EU egészében 9,6%-ra nőtt az infláció a májusi 8,8%-ról. 
 
Az EU Azerbajdzsántól is jóval több gázt vesz 
Az Európai Bizottság július 18-án egyetértési megállapodást írt alá Azerbajdzsánnal, ennek értelmében Baku 2027-re több 
mint kétszeresére növeli gázszállításait az Európai Unióba. 
 
Döntött az EP: zöldre mossák a földgázt és az atomot 
Az Európai Parlamentben (EP) nem volt meg a bizottsági javaslat elutasításához szükséges többség, így, ha a Tanács sem 
ellenkezik, jövőre már zöldként hivatkozhatnak magukra mindkét energiatípus terjesztői. Komoly erőket mozgathatott 
meg az atomlobbi, hogy kiharcolják a befektetőknek készült útmutatás zöld címkéjét.  
  
Az EU véget vethet a vadnyugati állapotoknak a digitális világban 
Jóváhagyta az Európai Parlament a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló törvényt. Ezek célja az emberek 
védelme az online világban. Ezentúl a Facebookhoz és a Googlehoz hasonló szolgáltatóknak azonosítaniuk és 
semlegesíteniük kell az illegális tartalmakat. Néhány hirdetéstípust teljesen betilt az EU, mint például gyermekekre 
szabott célzott hirdetések egy részét.  
 
A vártnál nagyobb mértékben nőtt az ipari termelés az euróövezetben 
Tavaly májushoz képest idén májusban a szezonálisan kiigazított adatok szerint az ipari termelés az euróövezetben 1,6%-
kal nőtt, nagyobb mértékben a várt 0,3%-nál. Áprilisban az ipari termelés még 2,5%-kal csökkent – közölte az Eurostat, 
az Európai Unió statisztikai hivatala.  
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FÁK-térség 
 

Európai Bizottság: lassan, de biztosan elkezdtek hatni a szankciók 
Egy friss jelentés szerint az EU arra számít, hogy Oroszország gazdasági teljesítménye idén 10,4%-kal zsugorodik, és 
fokozódni fog a Moszkva ellen bevezetett szankciók hatása. Az uniós szakértők szerint azonban a szankciók arra 
kényszerítik majd Oroszországot, hogy megváltoztassa gazdasági modelljét, és még inkább az önellátó gazdaság 
irányába mozduljon el. Ugyanakkor az ellátási láncok problémái és a fejlett külföldi technológiákhoz való hozzáférés 
hiánya akadályozza a hazai termelést, a beruházásokat és a termelékenység növekedését. 
 
Megállapodott Ukrajna és Oroszország a gabonaexport kérdésében 
Sikerült megállapodásra jutni az orosz, ukrán, török és ENSZ-tisztségviselők részvételével zajló megbeszéléseken 
koordinációs központ létrehozásáról, szavatolva ezzel az ukrán gabonaexport fekete-tengeri újraindításához szükséges 
biztonságos útvonalakat – közölte július 13-án a török védelmi miniszter. 
 
Évszázados szégyen érte Oroszországot - és most tényleg bajban van Putyin kormánya 
Oroszország nemrég hivatalosan is csődöt jelentett, nem tudta fizetni dollárban keletkezett kötelezettségeit. A helyzet 
érdekessége, hogy az oroszoknak rendelkezésére állt a szükségesnél bőven nagyobb dollárlikviditás, hajlandóak is lettek 
volna törleszteni, de az amerikai szankciók miatt erre nem voltak képesek. A nyugati szankciók miatt bekövetkező 
méretes GDP-visszaesés jelentősen rontja a kormányzat lehetőségeit, a friss adatokból pedig az látszik, hogy az első 
negyedéves nagy többlet után már a költségvetés középtávú kilátásai is kifejezetten borúsak. 
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Oroszország elfordul a piacgazdaságtól 
Oroszországnak gazdaságpolitikájában a hazai szükségletek előtérbe helyezésére kell összpontosítania - mondta az 
ország ipari és kereskedelmi minisztere, Denisz Manturov. "A belföldi igények kielégítését tekintjük gazdaságunk legfőbb 
prioritásának", valamint "a piacorientált iparpolitikáról a technológiai szuverenitást biztosító politikára kell áttérni" - 
jelentette ki Manturov. Utóbbihoz a miniszter öt stratégiailag fontos területet vázolt fel. 
 
A háború előtti szint körül az olaj ára 
Oroszország augusztustól csökkenti a kivitelre szánt kőolaj vámját: az orosz pénzügyminisztérium július 15-én azt 
közölte, hogy az exportvám tonnánként 2,2 dollárral, 53 dollárra csökken a jövő hónaptól, miután júliusban 10,4 dollárral 
emelkedett. 
 
Fokozódó feszültség: újabb ország tiltotta be az orosz gáz importját 
Új szabályozást hozott meg a lett parlament csütörtökön, amely szerint az ország nem importálhat földgázt 
Oroszországból. Az energiatörvény módosításával elrendelték a földgáz diverzifikálását és a stratégiai földgáztartalékok 
biztosítását. 
 
150 orosz üzletét számolja fel az ikonikus divatmárka 
A svéd H&M csoport, a világ második legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi lánca július 18-án bejelentette, hogy 
megkezdi oroszországi üzleti tevékenységének felszámolását a "jelenlegi működési problémák és a jövő 
kiszámíthatatlansága miatt". A cég március 2-án függesztette fel értékesítését Oroszországban az Ukrajna ellen indított 
orosz háború miatt. 
 
Oroszország 2 millió rubelre bírságolta meg az Apple-t az adattárolás megsértéséért 
Egy moszkvai bíróság július 12-én 2 millió rubelre bírságolta meg az Apple-t, mert állításaik szerint az amerikai óriáscég 
megtagadta, hogy Oroszország állampolgárainak adatait orosz területen tárolja. Korábban a Twitch-et, a Pinterestet, az 
Airbnb-t és a UPS-t is megbüntették az állítólagos adattárolási szabályok megsértése miatt. 
 
Oroszország betiltotta a kriptovaluták használatát 
Vlagyimir Putyin orosz elnök július 15-én aláírt egy új törvényt, amely megtiltja a digitális eszközök, így a kriptovaluták és 
az NFT-k használatát áruk és szolgáltatások kifizetésére. 
 
Az EU hozzáférést biztosít Ukrajnának az uniós egészségügyi finanszírozáshoz 
Az Európai Unió és Kijev megállapodást írt alá, amely hozzáférést biztosít Ukrajna számára az egészségügy területén 
nyújtott uniós finanszírozáshoz - közölte az Európai Bizottság július 15-én. A megállapodás lehetővé teszi az ukrán 
egészségügyi rendszer számára a sürgető szükségletek kielégítését és hozzá fog járulni annak hosszú távú 
helyreállításához. A program teljes költségvetése a 2021 és 2027 közötti időszakra 5,3 milliárd euró. A megállapodás 
visszamenőlegesen, 2022. január 1-jétől lép hatályba. 
 
22 millió tonna gabona ragadt bent Ukrajnában a háború miatt 
Közös fellépésre van szükség az ukrán gabonaexport szállításának megoldásához – hangsúlyozta Nagy István 
agrárminiszter, miután Mikola Szolszkijjel, Ukrajna agrárpolitikai és élelmiszerügyi miniszterével egyeztetett július 14-én 
Lembergben. Nagy István Ukrajnában háromszintű tárgyalást folytatott, elsőkörben az ukrán agrárminiszterrel tárgyalt, 
majd találkozott Kárpátalja kormányzójával és a helyi magyar képviselettel. 
 
Hátba döfhetik a "fogatlan oroszlánná" vált Putyint? 
Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán államfője úgy véli, hogy országának serényen munkálkodnia kellene azon, hogy 
befektetési lehetőségeket kínáljon azoknak a nyugati vállalatoknak, amelyek az Ukrajna ellen indított orosz invázió miatt 
kivonultak Oroszországból. A kazah vezető kényes diplomáciai helyzetben lavíroz a háború februári kezdete óta: 
miközben országának alapvető érdeke fenntartani a jó viszonyt az oroszokkal, távolságot is kell tartania, nehogy az orosz 
elnöknek az az ötlete támadjon, hogy beküldi Kazahsztánba is a hadsereget megvédeni az ott élő orosz kisebbséget. 
Kazahsztán nem ismeri el az Ukrajnától elcsatolt Krím félsziget Oroszországhoz tartozását. 
 
Újabb durva figyelmeztetést küldött Putyin 
Minden bizonnyal Vlagyimir Putyin keze is benne van abban, hogy a július közepén rövid időre lezártak egy olyan 
olajvezetéket, amely Kazahsztánból szállít fekete aranyat jórészt az európai piacokra. A csövön a világ napi 
olajfogyasztásának egy százaléka áramlik át, így ez a gesztus újabb jele volt annak, hogy az orosz államfő előállhat még 
meglepetésekkel a gazdasági háborúban. 
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A Fitch csődközelire minősítette le Belaruszt 
A Fitch Ratings hitelminősítő intézet 2022. július 18-án „C”-ről „RD”-re, azaz csődközelire minősítette le Belarusz hosszú 
lejáratú devizakötelezettségeire (LTFC) vonatkozó adósbesorolását. 
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
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Kína 

 
Júniusban is Oroszországból importálta a legtöbb olajat Kína 
Oroszország már a második hónapja Kína legnagyobb olajellátója, átvéve Szaúd-Arábia megszokott helyét. A kínai 
vámhivatal adatai szerint az orosz kőolajimport - beleértve a Kelet-Szibéria-Csendes-óceán (ESPO) csővezetéken 
keresztül érkező szállítmányokat, valamint az európai és távol-keleti orosz kikötőkből származó tengeri szállításokat - 
összesen 7,29 millió tonna volt, ami közel 10%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. 
 
Megint feszült a helyzet Tajvan miatt: Kína erőteljes választ ígér Amerikának 
A kínai kormány arra figyelmeztetett, hogy "erőteljes intézkedéseket" foganatosít, ha Nancy Pelosi, az amerikai 
képviselőház elnöke Tajvanra látogat, miután a Financial Times szerint a jövő hónapban a kínaiak által birtokolt szigetre 
utazik. Pelosi és küldöttsége Indonéziába, Japánba, Malajziába és Szingapúrba is ellátogat, és Hawaiin, az amerikai indo-
csendes-óceáni parancsnokság főhadiszállásán is időt tölt.  
 
Közösen dolgozik az élelmiszer-biztonságon Kína és az EU  
A globális élelmiszer-biztonság közös elősegítéséről állapodott meg az Európai Unió és Kína, többek között a 
műtrágyaexport segítségével. A kereskedelemről és pénzügyi szolgáltatásokról szóló kétoldalú tárgyalásokon a két fél 
vezető tisztviselői megállapodtak az ellátási láncokat érintő zavarok megelőzésének és a transzparencia növelésének 
szükségességéről, továbbá bizonyos kritikus nyersanyagokkal és más termékekkel kapcsolatos információcseréről is az 
EU a találkozót követően kiadott közleménye szerint. 

 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

https://www.vg.hu/ 

 

Törökország 

 
Két ipari park jön létre Kaposváron, az egyik török beruházás révén valósul meg 
Két ipari parkot is létrehoznak a somogyi megyeszékhelyen: az egyiket egy 170 hektáros területen alakítják ki és bővítik 
a keleti ipari parkot is. Kaposváron jön létre a Sisecam csoport első európai üvegcsomagolóanyag-üzeme, a beruházás 
értéke 73 milliárd forint. A fejlesztéshez a kormány 12,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelynek 
nyomán 330 új munkahely jön létre. Magyarországon a mostani beruházásnak köszönhetően évente 330 ezer tonna üveg-
csomagolóanyagot állítanak majd elő, ami jelentősen kihat a magyar üvegiparra és a magyar üveggyártás fejlődésére. 
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Már a 80 százalékot közelíti a török infláció 
Törökországban a fogyasztói árak a májusi 73,5% után, éves szinten 78,6%-kal nőttek júniusban, amely a legnagyobb 
növekedés 1998 óta.  A török jegybank továbbra is kitart a 14%-os az alapkamat szinten tartása mellett, sőt, Erdoğan 
kilátásba helyezte a kamatcsökkentést is. Ennek eredményeként a török líra az elmúlt évben 48%-ot veszített értékéből 
a dollárral szemben. A líra drasztikus értékcsökkenése volt az áremelkedés egyik fő hajtóereje, hiszen így jelentősen nőtt 
importált áruk költsége. A legfrissebb inflációs adat még nem tükrözi annak a hatását, hogy a török hatóságok a múlt 
héten a minimálbér 30%-os növelését jelentették be – 6 hónappal az alapbér 50%-os emelése után. 
 
Kapott egy pofont a török gazdaság 
A Fitch "B pluszról"-ról "B"-re rontotta Törökország adósbesorolását, amelyet további rontás lehetőségével "negatív" 
kilátással látott el. A Fitch a leminősítést a törökországi infláció folyamatos gyorsulásával indokolta, valamint a hatóságok 
politikájával, amely nem járul hozzá a pénzromlás lassulásához. A nemzetközi hitelminősítő szakértői azzal számolnak, 
hogy idén az átlagos infláció 71,4% lesz, a legmagasabb a Fitch által figyelemmel követett országok közül. 
 
FORRÁS: 
https://kanizsaujsag.hu/ 
https://privatbankar.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Amerika exportálná az inflációt? 
A Bloomberg értekezése alapján a járványhelyzet enyhülése után érdekes fordulat állt be a világgazdaságban és Amerika 
„exportálja a világba az inflációt”. A pandémia alatt nagy keresletnek örvendő kiskereskedelmi piac alól, az otthonra 
megvásárolható eszközeivel és termékeivel, elfogyott a kereslet, és amíg a legnagyobb kereskedelmi üzletláncok 
felhalmozták a „home-office termékeket”, addigra a fogyasztók fókusza elfordult ezektől. 
 
Különös recesszió jöhet az Egyesült Államokban 
A gazdasági növekedés visszaesése ellenére várhatóan feszes marad a munkaerőpiac. Az amerikai vállalatok a magas 
infláció miatt kénytelenek év közben is bért emelni. A Biden-adminisztráció számára a novemberi időközi választás a tét, 
viszont nincs túl sok eszköze az infláció letörésére. 
 
Az Egyesült Államok többet költött eddig az ukrán konfliktusra, mint az afgán háború első öt évében 
A Biden-kormányzat és a törvényhozók mindkét oldalon ígéretet tettek arra, hogy fellépnek Oroszország ukrajnai 
háborúja és az európai biztonságra jelentett fenyegetés ellen, és a Kijevnek eddig lekötött pénzeszközök már most 
meghaladják az Afganisztánban töltött első öt év amerikai költségeit. A Biden-kormányzat újabb 400 millió dolláros 
katonai átcsoportosítási csomagot jelentett be Ukrajnának, amely ennek a segítségével is próbálja visszaverni az orosz 
előrenyomulást. 
 
Megszólalt Varga Mihály az Egyesült Államok lépéséről: nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra 
Az Egyesült Államok nyomást akar gyakorolni Magyarországra a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás 
felmondásával, hogy változtassa meg álláspontját a globális minimumadóval kapcsolatban - mondta a pénzügyminiszter. 
 
Új válságtól tart Amerika, és ez minket is érint 
A 70-es évek és a 2008-as válságának elemei együttesen térnek vissza az amerikai gazdaságba - véli a Mr. Balsors néven 
elhíresült közgazdász, Nouriel Roubini. Recesszió, elbocsátások milliószám, tömeges munkanélküliség – jósolja Larry 
Summers, volt amerikai pénzügyminiszter előrejelzését. A Fed vezetője és az amerikai pénzügyminiszter szerint még 
elkerülhető a recesszió. Az amerikai bajok több szempontból ránk is hatnak. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.manidner.hu 
www.portfolio.hu 
www.novekedes.hu 
www.vg.hu 
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Kanada 

 
Zelenszkij: Ukrajna soha nem fogja elfogadni, hogy Kanada visszaadja az Északi Áramlat 1-es turbináját  
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek, hogy Ukrajna soha nem fogja 
elfogadni Kanada azon döntését, hogy visszaadja az orosz Északi Áramlat 1 gázvezetékhez szánt turbinát, mivel ezzel 
csak a Moszkvára kirótt szankciók újabb megsértését támogatná.   
 
Kanada nemet mond a műanyag zacskókra és polisztirol edényekre 
A zacskókon és a szállítóedényeken kívül a tilalom a műanyag szívószálakra, táskákra, evőeszközökre, keverőpálcákra, 
valamint a dobozok és palackok hatos csomagolásához használt gyűrűkre is vonatkozik. 
 
FORRÁS: 
www.korkep.sk 
www.elobolygonk.hu 
 

Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Annyi gázolajat venne az oroszoktól Brazília, amennyit csak tud 
„Biztosítanunk kell, hogy elegendő gázolaj álljon a brazil agrárgazdaság és természetesen a brazil sofőrök 
rendelkezésére. Ezért kerestünk biztonságos és nagyon megbízható gázolaj-beszállítókat. Oroszország az egyik ilyen” – 
közölte Carlos Franca brazil külügyminiszter. 
 
Novák Katalin: Brazília és Magyarország közvetítene a békekötésnél 
Az Ukrajna elleni háború, a Brazília és Magyarország közötti együttműködés, az üldözött keresztények megsegítése és a 
családpolitika is témája volt a Jair Bolsonaro brazil elnökkel folytatott megbeszélésnek. A köztársasági elnök a találkozó 
utáni sajtótájékoztatóján kiemelte: az első Európán kívüli útja Brazíliába vezetett, mert a két ország közötti 
együttműködés rendkívül fontos. Brazília fontos partner, a két ország között diplomáciailag, gazdaságilag, a tudomány 
területén és az oktatásban is egyre szorosabb a kapcsolat – mutatott rá.     
 
Irán és Argentína felvételét kérte a BRICS-csoportba 
Irán és Argentína felvételét kérte a BRICS-csoportba - közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője 
Telegram-bejegyzésében. ’’Miközben a Fehér Házban azon gondolkodtak, hogy mit kellene még a világon bezárni, 
betiltani és elrontani, Argentína és Irán beadta csatlakozási kérelmét a BRICS-hez" - írta.   
 
Egy évvel a tüntetések után Kuba még mindig küzd a válsággal 
Egy évvel ezelőtt Kuba történetének egyik legnagyobb tüntetési hulláma indult el, a tüntetéseken részt vevők százai 
pedig még mindig börtönben vannak, ám a helyzet aligha változott: a gazdasági és a politikai problémák, melyek 
kiváltották a példátlan tüntetéseket is, egyáltalán nem oldódtak meg. Mint ismert, Kuba utcái és közterei tavaly július 11-
12-én zsúfolásig voltak tüntetőkkel, miután a lakosság a közösségi médiában buzdította egymást, hogy vonuljanak 
utcára, de sokan csak véletlenszerűen csatlakoztak a demonstrációkhoz, mivel másképp nem tudták jelezni a kormánynak 
elégedetlenségüket. 
 
Biden az Egyesült Államok és Mexikó közös kihívásának nevezte a migráció kezelését 
Joe Biden amerikai elnök Mexikó és az Egyesült Államok közös kihívásának nevezte a migráció kezelését Andrés Manuel 
López Obrador mexikói elnökkel tartott washingtoni megbeszélése során. A két vezető találkozóján a vízumkérdés is 
terítékre került. Mexikóból egyre többen dolgoznának az Egyesült Államokban, miután nagy a munkaerőhiány, a latin-
amerikai országban pedig pang a gazdaság. Éppen ezért az elmúlt években jelentősen nőtt az illegális határátlépők 
száma. Az amerikai határőrség májusban mintegy 70 ezer mexikóit tartóztatott fel a határon. 
 
Miután 60 millió dollárt veszített, Salvador elnöke újabb bitcoint vásárol 
Nayib Bukele, Salvador elnöke valóban hisz a Bitcoinban. Az elnök nem riadt vissza a hatalmas veszteségektől, amelyeket 
a közpénzekből bitcoinba való befektetésre irányuló stratégiája okozott, bejelentette, hogy újabb 1,5 millió dollárt költött 
80 BTC megvásárlására, érménként 19.000 dollárért. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
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Afrika  

 
Algéria elkezdte emelni földgázexportjának az árát 
Algéria bejelentette, hogy megállapodott három partnerével is a földgázexportjának az áremeléséről. Európa mindent 
megtesz, hogy több energiahordozót szerezhessen be Észak-Afrikából. Oroszország és Norvégia után Algéria Európa 
harmadik legnagyobb gázszállítója. 
 

Gabonaválság az arab országokban 
A legtöbb arab országot súlyosan érinti, hogy az ukrajnai háború zavart keltett a világ gabonaellátásában, de legfőképpen 
az észak-afrikaiakat. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) élelmiszerár-indexe 17,1%-kal nőtt 
márciusban az előző havihoz képest, annyira megugrott az orosz-ukrán háború következtében a búza, a kukorica és a 
növényi olajok világpiaci ára. Észak-Afrika a világ fő búzaimportőr térsége. A térségen belül Egyiptom áll a ranglista élén, 
Algéria és Marokkó követik. 
 
Jön a csődhullám? Legalább tucatnyi ország közvetlen veszélyben van 
Tunézia veszélyben lehet közel 10%-os költségvetési hiányával, már az afrikai ország jegybankjának elnöke is elismerte, 
hogy sürgősen meg kellene állapodniuk az IMF-fel egy hitelcsomagról.  A CDS-felárak alapján 55% az esélye annak, hogy 
Egyiptom csődbe menjen, az ország adóssága a GDP 95%-a, és az év eleje óta jelentősen csökkent a devizatartaléka. A 
fontot már 15%-kal leértékelték tavasszal és a Valutaalaphoz fordultak segítségért, de ennek ellenére nem múlt el a csőd 
réme a fejük fölül. 
 
Elképesztő bejelentés érkezett a Szuezi-csatornával kapcsolatban 
A Szuezi-csatorna Hatósága 7 milliárd dolláros (2788 milliárd forint) rekordnyereséget jelentett a 2021-2022-es pénzügyi 
évre, miután ismételten megemelte a világkereskedelem kulcsfontosságú szakaszán áthaladó hajók tranzitdíjait. A 15%-
ot meghaladó inflációra hivatkozva Egyiptom februárban 6%-kal, majd márciusban 5-10%-kal emelte a tranzitdíjakat, 
különösen az olaj- és gázhajók esetében. Az ukrajnai háború és a hajózást befolyásoló olajár-emelkedés ellenére a 
csatorna áprilisban érte el a "legmagasabb" havi forgalmát, 605 millió euró (247 milliárd forint) értékben. 
 
Úton a katasztrófa felé: évente másfél millióval nő Egyiptom lakossága 
2000-ben Egyiptom lakossága nem érte el a 70 millió főt, az ENSZ pedig ugyanebben az évben úgy becsülte, hogy 2026-
ra ez a szám 96 millióra fog növekedni. Ehhez képest 2020 februárjában egy vidéki régióban megszületett Egyiptom 
százmilliomodik lakosa, egy kislány, Yasmine Rabie. Azóta is évente körülbelül másfélmillióval nő a Nílus vidékének 
lakossága, Egyiptom megfékezhetetlen demográfiai robbanása pedig intő jel a világ számára. 
 
Újabb együttműködésről tárgyalt az Európai Bizottság és Marokkó  
Az Európai Bizottság a jövőben szorosabban együttműködik Marokkóval az embercsempészek elleni küzdelemben. Ezt 
a Bizottság belügyi biztosa Ylva Johansson jelentette be, amikor Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszterrel 
Marokkóba utazott, hogy a részletekről tárgyaljanak. A spanyol-marokkói határ közelében fekvő Melillánál június 24-én 
többszáz illegális bevándorló próbált meg átjutni Spanyolországba. 
 
Eltörölné az iszlám államvallást Tunézia elnöke 
Kajsz Szaíd tunéziai elnök a napokban közölte, hogy a július 25-én népszavazásra bocsátandó alkotmánytervezet nem 
fogja az iszlámot „államvallásként” rögzíteni, ami máris komoly ellenálláshoz vezetett. Mint emlékezetes, a populista 
Szaíd kampánya során igyekezett megszólítani a fiatalabb választókat, vállalta a korrupció elleni küzdelmet, és 
támogatta a választási rendszer reformját. 
 
Halálos vírus indult terjedésnek Ghánában 
98 embert karanténban tartanak, ketten pedig életüket vesztették a Marburg-vírus terjedése miatt. A kórokozó az 
ebolavírus családjába tartozik. A két elhunytat az ország déli régiójában, Ashantiban lévő kórházban kezelték, és egy 
szenegáli laboratórium is megerősítette, hogy fertőzöttek voltak Marburg-vírussal. 
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346 millió afrikai éhezőt számol a Vöröskereszt 
Rendkívüli aggodalmának adott hangot a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) az éhező emberek világszerte 
növekvő száma miatt; csak Afrikában 346 millió embernek nincs elegendő élelme, ami a kontinens lakosságának mintegy 
negyedét jelenti. 
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Közel-Kelet 

 
Közösen lépne fel Izrael és az USA az iráni atom ellen 
Joe Biden amerikai elnök és Jair Lapid izraeli miniszterelnök július 14-én közös kötelezettségvállalást írt alá Jeruzsálemben 
az iráni atomfegyverek elleni fellépésről. 
 
Magyar származással izraeli kormányfő: ki Jair Lapid? 
Sosem szerzett diplomát, magyar felmenői vannak, szívós politikus, aki megbuktatta Netanjahut: ő Jair Lapid, Izrael új 
miniszterelnöke. Az egykori népszerű televíziós műsorvezetőt június 30-án iktatták be Naftali Bennett utódjaként, Izrael 
miniszterelnökeként, egészen a november 1-jén esedékes következő választásig (ami az ötödik lesz három éven belül). 
 
Digitális öntözőrendszerrel veszi fel a harcot a vízpazarlással szemben Izrael 
A mezőgazdasági ágazat és az új technikák fejlesztése érdekében az izraeli mezőgazdasági minisztérium olyan digitális 
öntözőrendszert hoz forgalomba, amely pontos adatokat biztosít a borászoknak a kiváló minőségű szőlőtermesztéshez. 
Ez a rendszer a legpontosabb időjárási információk alapján mondja meg a gazdáknak, hogy mennyi vizet kell használniuk, 
ezzel a termelőknek felesleges költségeket takarít meg, miközben megelőzi a termés károsodását is. 
 
Világmegváltó magyar ötlet, amely két év után már több mint százmilliárd forintot ér 
A SMARTKAS cég zöld, megújuló okosüvegházakat, beltéri farmokat tervez és hoz létre, vagyis egy megoldásban egyesíti 
a kettőt. A technológiának köszönhetően pedig egész évben a nap 24 órájában bármilyen klímában tudnak zöldséget, 
gyümölcsöt termeszteni, mindezt méregszerek nélkül. Emellett zajlik a tervezés és a mérnöki munka a Közel-Keleten, 
ahol a cégvezető víziója szerint nem kicsi farmok épülnek, hanem egy nagy, méghozzá Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült 
Arab Emírségek hármas határára. 
 
Növeli az olajtermelését Szaúd-Arábia, de az oroszokkal is üzletel 
Napi egymillió hordóval növeli olajkitermelését Szaúd-Arábia - jelentette be Mohammed bin Szalmán, az ország vezetője 
az amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után. Joe Biden szombaton hagyta el Szaúd-Arábiát első, elnökként tett 
térségbeli körútja végeztével. Mohammed bin Szalmán bejelentette, hogy országa napi 12-ről 13 millió hordóra 
emeli kőolaj-kitermelését, de szavai szerint ennél jobban nem tudják növelni a mennyiséget. 
 
Szaúd-Arábia megnyitja légterét az Izraelbe tartó és onnan érkező gépek előtt 
Szaúd-Arábia megnyitja légterét az Izraelbe tartó és onnan érkező utasszállító repülőgépek előtt – jelentette be a 
királyság légtérirányítási hatósága. A bejelentést az izraeli közlekedési minisztérium is üdvözölte, Meráv Michaeli 
tárcavezető pedig azt mondta, a szaúdi döntés hozzájárul ahhoz, hogy Izrael erősítse kapcsolatait a térség más államaival. 
 
Iránban terjeszkedik az orosz állami gázóriás 
Az orosz Gazprom gázipari konszern és a NIOC iráni állami olajvállalat stratégiai együttműködésről állapodott meg, 
melynek keretében a Gazprom 40 milliárd dolláros beruházást hajt végre az iráni olaj- és gáziparban. A Shana 
beszámolója az iráni Kish és North Pars gázmezők, valamint hat olajmező fejlesztését, a South Pars gázmező 
nyomásfokozását, számos LNG-projekt befejezéség, valamint gáz és kőolajtermékek kereskedelmét, illetve gázszállító 
csővezetékek építését sorolja fel a memorandum legfontosabb pontjai között. 
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Putyint támogatja Irán az Ukrajna elleni háborúban 
Nyíltan kiállt Oroszország mellett Ali Hamenei iráni ajatollah Teheránban, ahol Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip 
Erdogan török tárgyaltak. Hamenei a The Guardian beszámolója szerint azt mondta Putyinnak, hogy a „háború ugyan 
kemény és nehéz kérdés, Irán pedig egyáltalán nem örül annak, hogy hétköznapi emberek szenvednek tőle, azonban 
Ukrajna esetében, ha nem ön kezdeményez, akkor a másik fél okozott volna háborút”. 
 
Szívesen csatlakozna két új ország a BRICS-csoportba 
Irán bejelentette csatlakozási szándékát az emelkedő gazdaságú országokat tömörítő BRICS-csoportba, Argentína is 
követheti – számolt be róla a Reuters. Az iráni Külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozata szerint Irán csatlakozása 
kölcsönösen előnyös lenne mind a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a Dél-Afrikai Köztársaságot magába foglaló 
társulásnak és az iszlám köztársaságnak is. 
 
Abu-Dzabi nem csatlakozna egy Irán elleni szövetséghez 
Az Egyesült Arab Emírségek nem kíván egy Irán ellen alakuló "tengely" része lenni - jelentette ki az emírségek külügyi 
államminisztere. Jóllehet tevékenységével Irán nem segíti a diplomáciai erőfeszítéseket, Abu-Dzabi igyekszik javítani 
Teheránhoz fűződő kapcsolatain, és azon dolgozik, hogy nagykövetet küldjön Iránba - fogalmazott Párizsban 
újságíróknak nyilatkozva Anvar Gargás. 
 
Energiaügyi együttműködést ír alá Franciaország és az Egyesült Arab Emírségek 
Energiaügyi együttműködést írt alá az Egyesült Arab Emírségek és Franciaország. A partnerség célja közös beruházási 
projektek megvalósítása Franciaországban, az Emírségekben, vagy harmadik országokban. Elsősorban hidrogén-, 
megújuló- és az atomenergia szektorban lévő beruházásokról van szó a paktumban - írta meg a Reuters. 
 
Energiaválság: a Közel-Kelet váratlanul felboríthatja az egész játszmát 
Az Öböl-menti országok a közeljövőben az európai és az ázsiai piacokon jelentős teret nyerhetnek a megújulóenergia-
szektorban. Tavaly az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is bejelentette, hogy teljesíteni fogják a nettó nulla 
kibocsátásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat: az előbbi 2050-re, az utóbbi pedig 2060-ra vállalta, hogy teljesen 
eltünteti szén-dioxid-lábnyomát. Az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt tíz évben világszerte a legnagyobb mértékben 
növelte a megújulóenergia-szektorát: 2011-es több mint 10 megawattról 2020-ra 2540 megawattra emelte a kapacitását, 
de Szaúd-Arábia is meg 183-szorozta a teljesítményét. 
 
Egymillió palánta fejlődik, naponta 3 tonna termést adnak – megnyílt a világ legnagyobb vertikális farmja 
A Bustanica – ami arabul kertet vagy gyümölcsöskertet jelent – nevet viselő dubaji vertikális farmon 330 ezer 
négyzetméteren termesztenek évente 1 millió kilogramm leveles zöldséget. Növényvédőszer-, gyomirtószer- és 
vegyszermentesen, nem mellesleg több mint 250 millió liter vizet megtakarítva. Az Emirates közölte: a légitársaság utasai 
már júliustól kóstolhatják az innen származó zöldségeket a fedélzeti menüjükben. 
 
Dubaj a világ egyik legnagyobb metaverzumát készül felépíteni 
A város legnagyobb vállalatai máris beleléptek a digitális valóságba. Dubaj a világ tíz legnagyobb metaverzum-gazdasága 
közé igyekszik betörni úgy, hogy öt éven belül akár 40 ezer további virtuális munkahely létrehozását is támogathatja, és 
négymilliárd dollárral növeli a város GDP-jét, írja a Portfolio. A cél a globális szabványok kidolgozása a felhasználók 
számára a biztonságos és védett platformok létrehozására, valamint az infrastruktúra és szabályozás kialakítása a 
technológiák bevezetésének felgyorsítása érdekében. 
 
Fél Dubajt felvásárolják az orosz milliárdosok 
Áprilisban 45, májusban 51%-kal nőttek Dubaj ingatlanszektorának eladásai az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A 
városba nemcsak orosz nemzetiségűek, hanem a volt szovjet térséget átölelő Független Államok Közösségének (FÁK) 
országaiból is rengetegen érkeznek, ez pedig masszívan felpörgette az ingatlanirodákat – írta meg a CNBC. 
 
A katari vb szervezői szerint a novemberi rajt előtt minden munkálatot befejeznek 
Jóval a rajt előtt befejezik majd az utcai terepmunkákat is a katari labdarúgó-világbajnokság szervezői - ígérte Nasszer al-
Hater, az előkészületekért és a lebonyolításért felelős testület vezetője. Néhány csapat már kiválasztotta főhadiszállást, 
de a hivatalos lista még nem készült el. Ami a játékot magát illeti, a FIFA a múlt héten jelentette be, hogy a vb-n 
bemutatkozik a félautomata videóbírós rendszer, amely a leshelyzetek gyorsabb eldöntésében segíti majd a 
játékvezetőket. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Az EU és Új-Zéland is jól jár a kereskedelmi egyezménnyel 
Az Európai Unió és Új-Zéland lezárta a kereskedelmi megállapodás létrehozására irányuló tárgyalásokat, amely mindkét 
fél vállalatai és a fogyasztók előtt egyaránt jelentős gazdasági lehetőségeket nyit – közölte Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke. A megállapodás hatására 30%-kal bővülhet a kétoldalú kereskedelem, és az EU-export éves 
szinten akár 4,5 milliárd euróval is megugorhat. Az új-zélandi uniós beruházások 80%-kal növekedhetnek, az uniós 
vállalkozások pedig már az alkalmazás első évétől évi mintegy 140 millió euró vámbefizetéstől mentesülhetnek. 
 
Könnyítést kapnak az autósok Új-Zélandon is 
Az elszabaduló infláció megfékezése és a lakosság terheinek mérséklése érdekében jövő év elejéig meghosszabbítják Új-
Zélandon az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését a közlekedési költségeket érintő egyéb intézkedések mellett. 
A hatósági lépéssel egy 40 literes tank teletöltésével 11 új-zélandi dollárt (6,77 amerikai dollárt, azaz mintegy 2700 
forintot) spórolhatnak meg az autósok. 
 
Canberra is segít Ukrajna felfegyverzésében 
Ausztrália további száz millió dollár értékű katonai célú támogatást, valamint újabb 14 páncélozott csapatszállító 
járművet és húsz Bushmaster típusú páncélozott járművet biztosít Ukrajnának. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.napi.hu 
www.vg.hu 
 
A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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