
 
 

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 

 
Tízmilliárdos beruházást indít a Gebrüder Weiss 
A vállalat az eddigi másfélszeresére, 33,5 ezer négyzetméterre növeli központi logisztikai bázisának kapacitását. Az 
országos középtávú célja 90 ezer négyzetméter. A Gebrüder Weiss sorra hozza létre magyarországi telephelyeit, a most 
bejelentett, tízmilliárd forintos kapacitásbővítését is hamarosan egy újabb, kétmilliárdos fejlesztés követi. 
 
Új optikai hálózat épült ki Bécs és Budapest között 
Gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású, redundáns üvegszálas kapcsolatot épített ki Bécs és Budapest között 
az Invitech és az A1 Telekom Austria Csoport Nemzetközi Üzletága - adta hírül a cég. Az alépítményben kiépített optikai 
gerinchálózat a korábbi légkábeles infrastruktúrához képest jelentős többletkapacitással és magasabb műszaki 
paraméterekkel biztosítja az adatelérést a két főváros között. 
 
Stagfláció felé halad az osztrák gazdaság a Wifo szerint 
Az év első felében tapasztalt erőteljes növekedés után az év második felében lendületet veszített és a visszaesés fázisába 
került az osztrák gazdaság, ami a makacsul magas inflációval együtt a stagfláció kialakulását jelzi előre a Wifo 
(Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) gazdaságkutató intézet 2022–2023-as őszi prognózisa. 
 
Elszállt az osztrákok államadóssága is az energiaárak miatt 
A gyengébb gazdasági fejlődés, a magas infláció és az ukrajnai háború okozta kihívások fényében a 2023-as költségvetést 
természetesen ismét erősen válságintézkedések fogják jellemezni – mondta azt osztrák pénzügyminiszter. Ausztria 
adósságrátája 2023-tól csökkenni fog, miután idén elérte a GDP 80 százalékát – idézte a Reuters hírügynökség Magnus 
Brunner pénzügyminisztert, aki ebben a hónapban készül bejelenteni a jövő évi költségvetést. 
 
Magabiztosan újrázott az osztrák elnök, de sorjázik a baj 
Alexander Van der Bellen Karintia kivételével minden tartományban abszolút többséget szerzett, így újabb hat évig a 
független politikus lesz Ausztria elnöke. Az ország gazdasága eközben a recesszió rémével dacol. 
 
Életbe lépett a szén-dioxid-adó Ausztriában 
A kibocsátott káros anyagok után tonnánként 30 euró adót szednek be Ausztriában, az összeget pedig lakossági 
támogatásokra fordítják. Az adó tervezete szerint a kibocsátott szén-dioxid adóját évente növelni fogják, arra sarkallva 
az úton közlekedőket, hogy alternatív, környezetkímélőbb közlekedési módokat használjanak. 
 
Egyre több a menekült Ausztriában, sátrakban szállásolják el őket 
Egyre több menedékkérőt regisztrálnak az osztrák hatóságok Nickelsdorfban, a hegyeshalmi határátkelő ausztriai 
oldalán. Átlagosan már napi 300-an érkeznek a határhoz. A megnövekedett forgalomnak az az oka, hogy már indiai, 
marokkói és tunéziai menedékkérők is megpróbálkoznak a menekültstátusz megszerzésével, holott erre nagyon kevés 
az esélyük.  
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.napi.hu  
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Áramkimaradásokat hozhat az árplafon Belgiumban 
Ha áramárplafont vezetnének be Belgiumban, az ahhoz vezet, hogy más piacokon adják el a villamos energiát, és ebből 
áramkimaradások következnének – hívta fel a figyelmet Alexander De Croo belga szövetségi államfő. De Croo az RTBF 
televíziócsatorna műsorában azt mondta, hogy az árbefagyasztást a szomszédos országokkal konzultálva lehet csak 
megvalósítani. 
 
Nem indít és nem fogad járatokat Charleroi repülőtere 
A biztonsági szolgálat sztrájkja miatt kialakult zsúfoltság, valamint a földi kiszolgálás ellehetetlenedése miatt nem indít 
és nem fogad gépeket a magyarországi légijáratokat is kiszolgáló belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér - tájékoztatott 
a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap. 

https://www.vg.hu/logisztika/2022/10/tizmilliardos-beruhazast-indit-a-gebruder-weiss
https://www.vg.hu/logisztika/2022/10/tizmilliardos-beruhazast-indit-a-gebruder-weiss
https://www.napi.hu/tech/invitech-becs-budapest-a1-telekom-optikai-infrastruktura.761779.html
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/stagflacio-fele-halad-az-osztrak-gazdasag-a-wifo-szerint
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/stagflacio-fele-halad-az-osztrak-gazdasag-a-wifo-szerint
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/elszallt-az-osztrakok-allamadossaga-is-az-energiaarak-miatt
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/elszallt-az-osztrakok-allamadossaga-is-az-energiaarak-miatt
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/magabiztosan-ujrazott-az-osztrak-elnok-de-sokasodnak-a-gondok-a-gazdasagban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/magabiztosan-ujrazott-az-osztrak-elnok-de-sokasodnak-a-gondok-a-gazdasagban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/eletbe-lepett-a-szen-dioxid-ado-ausztriaban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/eletbe-lepett-a-szen-dioxid-ado-ausztriaban
https://hu.euronews.com/2022/10/19/egyre-tobb-a-menekult-ausztriaban-satrakban-szallasoljak-el-oket
http://www.euronews.com/
http://www.napi.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/aramkimaradasok-lesznek-ha-bevezetik-az-arplafont-belgiumban
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/nem-indit-es-nem-fogad-jaratokat-charleroi-repulotere-1183637


FORRÁS: 
www.vg.hu  
www.turizmus.com  
 

Csehország 

 
Úsznak a földgázban a csehek 
Csehország gáztárolóinak feltöltöttsége már elérte a 92%-ot, az állami gáztartalékok létrehozása sikeresen halad. 
 
Csaknem 30 éves csúcson a cseh infláció 
Csehországban szeptemberben 18%-ra nőtt az éves infláció az augusztusi 17,2% után. Ennél magasabb inflációt legutóbb 
1993 decemberében mutattak ki. 
 
Mérsékelten nőtt a munkanélküliség Csehországban 
Csehországban 3,5%-ra nőtt az éves szintű munkanélküliség szeptemberben az augusztusi 3,4%-ról. A csehországi 
munkanélküliség a következő hónapokban nagy mértékben az ukrajnai háború és a koronavírus-járvány alakulásának, 
illetve az energiaválság következményeinek függvénye lesz. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Újra 10% felett a brit infláció 
Ismét 10% fölé, a nyáron egyszer már elért 40 évi rekordra gyorsult szeptemberben az éves brit infláció. A lakhatási 
költségek nélkül számolt fogyasztói árindex a múlt hónapban 10,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. 
Augusztusban 9,9% volt a tizenkét havi brit infláció. 
 
Skócia visszalépne az Európai Unióba, és csatlakozna a schengeni övezethez 
A skót kormány cselekvési programja szerint Skócia független országként ismét belépne az Európai Unióba, és 
csatlakozna a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez is. 
 
A Fitch-től is kapott egy pofont Nagy-Britannia 
A Fitch Ratings az eddigi stabilról leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta Nagy-Britannia “AA mínusz” 
államadós-osztályzatának kilátását. A nemzetközi hitelminősítő ezzel egy időben megerősítette a brit besorolásokat. 
 
Rohamot indítottak a vásárlók a lejáró élelmiszerekért 
A második helyre került az élelmiszer-vásárlás a brit háztartásokat leginkább aggasztó dolgok listáján, közvetlenül a 
tankolás után. Az egyre emelkedő élelmiszerárak miatt sorra döntik a rekordokat az élelmiszerbankok, azaz folyamatosan 
nő azok száma, akiknek komoly anyagi gondot jelent a bevásárlás. 
 
Szépséghibás termékekkel tépi szét a piacot az Aldi és a Lidl 
A két német diszkontlánc eladásai több mint 20%-kal emelkedtek az Egyesült Királyságban, egyebek mellett azért is, 
mert a britek a nem tökéletes külsejű, ezért olcsóbb, de teljes értékű zöldségeket és gyümölcsöket veszik, hogy pénzt 
takarítsanak meg. 
 
Meghátrál Liz Truss: visszavonja a piacokat felforgató javaslatát a brit miniszterelnök 
A brit kormány elhalasztja a 45%-os jövedelemadó-kulcs csökkentéséről szóló jóváhagyó szavazást. A jövedelemadó-
csökkentés egyike volt annak a döntéssorozatnak, amely az elmúlt héten felbolydulást okozott a piacokon, a font pedig 
rekordalacsony szintre süllyedt a dollárral szemben. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.vg.hu/ 

http://www.vg.hu/
http://www.turizmus.com/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/csehorszag-gaztarolo-toltottseg-statisztika.761793.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://kitekinto.hu/2022/10/11/europai-ugyek/csaknem-30-eves-csucson-a-cseh-inflacio/202720/
https://profitline.hu/mersekelten-nott-a-munkanelkuliseg-csehorszagban-440991
https://profitline.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://kitekinto.hu/2022/10/19/gazdasag/ujra-10-szazalek-felett-a-brit-inflacio/202842/
https://index.hu/kulfold/2022/10/17/skocia-europai-unio-schengeni-ovezet-visszalepes/
https://kitekinto.hu/2022/10/06/europai-ugyek/a-fitch-tol-is-kapott-egy-pofont-nagy-britannia/202591/
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/buksza-elelmiszer-dragulas-inflacio-elelmiszerbank-nagy-britannia-magyarorszag.760872.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/ald-lidl-zoldseg-elelmiszer-gyumolcs-inflacio-ar.761348.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221003/meghatral-liz-truss-visszavonja-a-piacokat-felforgato-javaslatat-a-brit-miniszterelnok-570459
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/


https://index.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Franciaország 

 
Franciaországban lassult az infláció 
Franciaországban május óta a legalacsonyabb szintre, 6,2 százalékra lassult éves összevetésben az uniós összehasonlítási 
célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) szeptemberben, az augusztusi 6,6 százalékról. 
 
Folytatódik a „benzinsztrájk” Franciaországban 
Egyre inkább aggódnak az emberek a benzinellátás miatt Franciaországban. A bizonytalanságot fokozza, hogy a 
TotalEnergies olajóriás tulajdonában lévő Donges-olafinomító alkalmazottai a sztrájk folytatását ígérik. 
 
Az üzemanyaghiány után félő, hogy áram sem lesz Franciaországban 
Egyre nagyobb bajban Franciaország a napok óta tartó tüntetéshullám miatt, az EDF jelentése szerint ugyanis az 
országban üzemelő mintegy 18 atomreaktor kétharmadában nem lehet elvégezni az esedékes karbantartásokat, miután 
a magasabb béreket követelő dolgozók megtagadták a munkát.  
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.hu.euronews.com  
www.vg.hu 
 

Horvátország 

 
Elutasították a horvát állam keresetét a MOL-INA-ügyben 
Elutasította a svájci legfelsőbb bíróság Horvátország kérelmét, hogy helyezze hatályon kívül azt a Zágrábra nézve 
kedvezőtlen döntést, amelyet Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott a genfi Nemzetközi 
Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL), és 250 ezer svájci frankot ítélt meg a MOL javára. A genfi döntőbíróság a 
vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó 
valamennyi horvát kérelmet elutasította. 
 
Az energiaválságnak már biztosan lesz egy nagy, regionális nyertese 
A kelet-közép-európai régió energetikai központja lesz Horvátország annak köszönhetően, hogy már a jugoszláv időkben 
elkezdték kiépíteni az orosz energiaimportot nem igénylő, tenger felőli behozatalt. A kőolaj- és a földgázimport 
bővítésének feltételein kívül a zöldenergia-fejlesztés feltételei is adottak és utóbbiak el is indulnak. A zágrábi kormány 
azon dolgozik, hogy havi kétmillió tonnára bővítse az Adriai-tengertől induló olajvezeték szállítási kapacitását, amely 
Szlovéniának, Magyarországnak, Szlovákiának, Bosznia-Hercegovinának sőt Szerbiának is fontos alternatív importforrás 
lehet az orosz energiahordozóra.  
 
Kiválóak Magyarország és Horvátország katonai kapcsolatai 
Kiválóak Horvátország és Magyarország katonai kapcsolatai - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, 
miután megbeszélést folytatott horvát partnerével szeptember 29-én, Budapesten. Ennek a kapcsolatnak az egyik 
legfontosabb eleme a székesfehérvári székhelyű Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C), 
amelyet Horvátország és Magyarország közösen hozott létre 2020-ban, és amelyhez tavaly Szlovákia keretnemzetként 
csatlakozott. A felek áttekintették az ukrajnai háború körülményeit, és tárgyaltak a nyugat-balkáni biztonsági helyzetről 
is.  
 
Elfogyott a munkaerő Horvátországban, drágulást hozhat jövőre az euró 
Miközben a horvátok készülnek az euró átvételére, soha nem látott munkaerőhiány okoz problémát minden gazdasági 
ágazatban. Szomszédunkban attól tartanak, hogy az euró bevezetése további drágulást hoz. A munkaerőhiány leginkább 
a mezőgazdaságban jelent hatalmas gondot jelenleg Horvátországban. A termelők a problémát magasabb bérekkel és 
külföldi munkaerővel orvosolnák, de a helyzet így is kilátástalan, ráadásul idén a termés is nagyon gyenge.  Az adriai 
országban manapság lehetetlen képzett szakmunkásokat találni, de az építőiparban és a turisztikai szektorban sincs, aki 
dolgozzon. Az országban jelenleg közel 180 ezer betöltetlen állás van. 

https://index.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://profitline.hu/franciaorszagban-lassult-az-inflacio-441226
https://hu.euronews.com/2022/10/16/folytatodik-a-benzinsztrajk-franciaorszagban
https://hu.euronews.com/2022/10/16/folytatodik-a-benzinsztrajk-franciaorszagban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/az-uzemanyaghiany-utan-felo-hogy-aram-sem-lesz-franciaorszagban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/az-uzemanyaghiany-utan-felo-hogy-aram-sem-lesz-franciaorszagban
http://www.profitline.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.vg.hu/
https://hvg.hu/kkv/20221012_molina_ugy_svajci_legfelsobb_birosag_dontes
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/energiavalsag-lng-energia-horvatorszag-jugoszlavia-zoldenergia-regionalis-nagyhatalom.761699.html
https://honvedelem.hu/hirek/szalay-bobrovniczky-kristof-kivaloak-horvatorszag-es-magyarorszag-katonai-kapcsolatai.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20221010-elfogyott-a-munkaero-horvatorszagban-dragulast-hozhat-jovore-az-euro.html


FORRÁS: 
https://honvedelem.hu/ 
https://hvg.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://www.origo.hu/ 
 

Írország 

 
Idén 18. alkalommal a Coca-Cola Írország legkeresettebb márkája 
A Coca-Cola idén 18-szorra nyerte el a legkeresettebb márka címet Írországban. A NielsenIQ adatokra alapuló listán nem 
a Coca-Cola az egyetlen, mely megtartotta top10 helyezését – a Tayto tartja magát a második helyen, míg a 
tejtermékmárka, az Avonmore az ötödiken, a Brennans pedig a hatodikon. A Jacob’s továbbra is stabil tizedik. 
 
FORRÁS: 
https://trademagazin.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Eldőlt, Lengyelország sem kap semmilyen pénzt az uniótól 
Az Európai Bizottság megerősítette: továbbra is több milliárd eurónyi támogatást visszatart Lengyelországtól, mert a 
varsói kormány nem kezeli a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket. Se a helyreállítási, se a kohéziós alaphoz sem 
férhetnek hozzá. 
 
Érik a feszültség Lengyelország és Fehéroroszország között, Varsó már nem javasolja a kiutazást a lengyeleknek 
Tekintettel a regionális feszültség növekedésére a varsói külügyi tárca azt tanácsolta a lengyel állampolgároknak, hogy 
ne utazzanak Fehéroroszországba, az ott tartózkodók pedig térjenek haza. 
 
Szeméttel kezdenek fűteni Lengyelországban 
Bár Duda elnök 200 évre elegendő szénkészletről beszélt, azt valahogy senki nem látta még. A lengyelek ezért inkább 
biztosra mennek, és gyűjtögető módba kapcsoltak. 
 
Beszakadt a zloty, mégsem emeltek kamatot a lengyelek 
Erős jelzést adott a lengyel jegybank, hogy már jobban aggasztja a gazdaság lelassulása, mint az infláció: az elemzői 
várakozások ellenére nem emelték tovább a kamatokat. 
 
Jól jöhet a lengyel békejobb, de idővel háttérbe szorulhat Magyarország 
Az utóbbi hetekben sorra jöttek a hírek, miszerint Lengyelország félretenné az orosz-ukrán háború körüli nézeteltéréseit 
Magyarországgal, hogy közös érdekeiket hatékonyabban tudják képviselni az Európai Unión és a visegrádi négyek (V4) 
szövetségén belül is. A lengyel-magyar barátság újraépülhet az Európai Bizottsággal (EB) szemben, de hosszú távon még 
így is lekerülhet Magyarország a kelet-közép európai gazdasági együttműködések éléről. 
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Németország 

 
Szijjártó: a németek is részt vesznek a paksi bővítésben 
Magyarország energiaellátásának biztonságát a paksi bővítés fogja hosszú távon biztosítani, és ebben jelentős német 
szerep várható – hangsúlyozta Szijjártó Péter Berlinben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a 
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tárcavezető mindenekelőtt a magyar–német gazdasági együttműködést méltatta, s rámutatott, hogy ezt csak tovább 
erősítették az elmúlt évek nehézségei, amikor a világgazdaság kétszer is a feje tetejére állt. 
 
Német gazdasági kilátások, avagy pár lépés a recesszió 
A müncheni gazdaságkutató intézet által szeptember utolsó napjaiban nyilvánosságra hozott, 9 ezer vállalatvezető 
megkérdezése alapján számított és – egy rövid áprilisi és májusi élénkülést nem számítva – az üzleti légkör folyamatos 
romlását jelző mutató szeptemberben tovább romlott, megerősítve a recesszió beköszöntével kapcsolatos 
várakozásokat: a februári 98,8 és az augusztusi 88,6 pontról 84,3 pontra esett vissza, ami 2020 májusa, a koronavírus-
járvány kitörése óta számított legalacsonyabb érték. 
 
Menekülnek a német cégek az energiaválság elől 
A vállalkozásokat nem győzte meg Berlin gigantikus csomagja sem, egyre többen vizsgálják a termelés külföldre 
helyezésének lehetőségét. Az IG Metall szakszervezet által készített felmérés szerint ötből egy vállalkozás gondolkodik 
azon, hogy tevékenysége legalább egy részét áthelyezze az óceánon túlra, ahol kevésbé akut az energiaválság és nem 
fenyeget háborús kockázat. 
 
Gyorsult Németországban a nagykereskedelmi árak emelkedése 
Szeptemberben havi és éves szinten is gyorsult a nagykereskedelmi árak emelkedése Németországban. A német 
statisztikai hivatal, a Destatis azt közölte, hogy szeptemberben 1,6 százalékkal nőttek a nagykereskedelmi árak 
augusztushoz képest, amikor minimális 0,1 százalékos emelkedést regisztráltak júliussal összevetve. Tavaly 
szeptemberhez képest a nagykereskedelmi árak 19,9 százalékkal nőttek az augusztusi 18,9 százalékos éves szintű 
emelkedés után. 
 
Meghosszabbítják mindhárom német atomerőmű üzemidejét 
Mind a három, még működő németországi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítják 2023 tavaszáig – döntött Olaf 
Scholz kancellár. A szociáldemokrata politikus elmondta, a három erőmű üzemidejét legfeljebb bő három hónappal, 
2023. április 15-ig hosszabbítják meg. 
 
Párizs baráti jobbjába kapaszkodhat Berlin 
Franciaország közvetlenül Németországba küld gázt egy vezeték irányának megfordításával, hogy enyhítse az 
energiahiányt Európa legnagyobb gazdaságában. Ugyanakkor Berlin is támogatja nyugati szomszédját. Egyelőre 
naponta 31 gigawattóra bejövő gázzal számolhatnak a németek, de a későbbiekben ezt akár 100 gigawattórára is 
kibővíthetik – számol be a Bloomberg. 
 
A németek szerint is károsak a szankciók 
A németek többsége látja úgy, hogy a szankciókkal többet ártanak maguknak, mint Moszkvának, ezzel együtt nem 
törölnék el azokat. A háborút a német lakosság szerint nem nyerheti meg Ukrajna, és egyre többen félnek attól, hogy a 
harcok átterjedhetnek nyugat-európai területekre is. Kijev uniós csatlakozását továbbra sem támogatják, és erősödnek 
azok a hangok is, hogy Merkel jobban kezelte volna a válságot, mint utóda. A németek nagy többsége nem tartja 
kompetensnek a jelenlegi német pártokat. 
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Nyugat-Balkán  

 
A következő két évben várhatóan Albániában lesz a legalacsonyabb a gazdasági növekedés 
A Világbank becslése szerint az árválság jelentős hatást gyakorol majd az albán gazdaság teljesítményére az elkövetkező 
2 évben. A szervezet szerint a régión belül az albán gazdaság növekedése lesz a legalacsonyabb, 2023-ra 2,3%-os 
bővüléssel számolnak. Észak-Macedóniában és Szerbiában várhatóan 2,7%-kal, Montenegróban 3,4%-kal, Koszovóban 
pedig 3,7%-kal bővülhet a gazdaság. 
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Magyar-osztrák-szerb csúcs – a partnerséget hangsúlyozta a szerb elnök és az osztrák kancellár Budapesten 
A magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozón Aleksandar Vucic szerb államfő arról beszélt, hogy Szerbiában egyre nagyobb 
problémát jelent az illegális migránsok növekvő létszáma, valamint arról, hogy Oroszországból és Ukrajnából is már 
mintegy 17 ezren érkeztek menekültként az országba. Az Európai Unió január 1-jétől életbe lépő új vízumpolitikája miatt 
nehezebb lesz Szerbiából a nyugati országokba utazni, ennek kezelésére Magyarország, Ausztria és Szerbia közös 
akciótervet dolgoz ki a három ország rendészeti erői számára. 
 
Kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 
Aleksandar Vucic államfő jelentette be: Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy 
kőolajvezetéket építenek Magyarország felé. Az új olajvezeték lehetővé tenné, hogy a Barátság kőolajvezetékhez 
csatlakozva olcsóbb uráli kőolajjal lássák el Szerbiát. Az ország kőolajellátását nagy részben a Horvátországon áthaladó 
vezetéken keresztül oldották meg eddig, de ez a szankciók miatt valószínűleg nem lesz lehetséges a jövőben. A szerb 
elnök szerint legfeljebb két év alatt meg is építenék a 128 kilométeres vezetéket, amely feltehetően Újvidék és Algyő 
között húzódna. A beruházás becsült értéke százmillió euró. 
 
Energiatőzsde alakul magyar, szerb és szlovén részvétellel 
A jelenleg tapasztalható recessziót egy biztonsági kockázat okozza, amelyet orvosolni kell. Erről egyeztetett Budapesten 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterrel. Budapest, 
Ljubljana és Belgrád 3 oldalú energiaszerződést köt, és magyar, szerb, valamint szlovén részvétellel energiatőzsde alakul. 
 
A régió energiaösszekötése kulcsfontosságú a Balkán stabilitásához 
A régió összekapcsolása jelenti a balkáni országok energiabiztonságát és stabilitását a jövőben, ezért Szerbia azon 
dolgozik, hogy az energia terén minden lehetséges módon összeköttetést valósítson meg nem csak Bulgáriával az épülő 
interkonnektor révén, hanem Észak-Macedóniával, Albániával, Horvátországgal és Romániával is - emelte ki Zorana 
Mihajlović szerb bányászati és energiaügyi miniszter, miután tárgyalásokat folytatott az Európai Beruházási Bank 
képviselőjével. 
 
Koszovó vagy az EU, ez itt a kérdés 
A javaslat, amelyet Németország és Franciaország jegyez, lényegében, úgy tűnik, választás elé állítja Szerbiát: kitart 
eddigi Koszovó-politikája mellett, amellett, hogy az továbbra is Szerbia részét képezi, vagy ha hivatalosan nem is ismeri 
el az új ország létezését, de nem gördít akadályt annak a nemzetközi szervezetekhez, intézményekhez való csatlakozása 
elé – utóbbi esetében pedig cserébe jelentős anyagi támogatásra, illetve az EU-hoz tartozás előnyeire számíthat. 
 
Uniós tagjelölti státuszt javasol az Európai Bizottság Bosznia-Hercegovinának 
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy ajánljanak uniós tagjelölti státuszt Bosznia-Hercegovinának –
jelentette be Brüsszelben, az Európai Parlament Külügyi Bizottsága előtt Várhelyi Olivér bővítésért felelős biztos. Ez a 
lépés azért fontos, mert ezzel már valamennyi nyugat-balkáni ország számára van uniós perspektíva – még ha konkrét 
menetrend nincs is. A tagjelöltség azonban feltételes, mert egy sor lépésre van még szükség, hogy ez véglegessé váljon. 
A tagállamok decemberben döntenek erről a javaslatról. 
 
Orbán a boszniai szerbek vezetőjét fogadta, energetikai együttműködésről is tárgyaltak Milorad Dodikkal 
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án Budapesten fogadta Milorad Dodikot, Bosznia-Hercegovina 
államelnökségének szerb tagját, a boszniai szerbek nemrég újraválasztott vezetőjét, akivel a balkáni országok európai 
integrációjáról, valamint gazdasági, energiabiztonsági témákról is egyeztetett 
 
Újraszámlálják a boszniai Szerb Köztársaság elnökválasztásán leadott szavazatokat 
Bosznia-Hercegovina központi választási bizottságának (CIK) sürgős ülésén olyan döntés született, hogy újra kell 
számolni a boszniai Szerb Köztársaság elnökválasztásán leadott szavazatokat a „szabálytalanságok és a matematikai 
logikátlanságok” miatt. A boszniai Szerb Köztársaságban az ellenzék már napok óta a szavazatok újraszámlálását 
követeli, állításuk szerint az ő jelöltjük, Jelena Trivić a választások valódi győztese. 
 
Magyarország segítené a szerb határvédelmet 
Magyarország készen áll arra, hogy részt vegyen abban a közös határvédelmi erőben, amely a szerb - észak-macedón 
határt védené az illegális bevándorlók ellen, és jelentős hozzájárulást adjon mind a határőrök, mind technológia 
szempontjából ahhoz, hogy a határt a lehető leginkább meg lehessen védeni - hangsúlyozta Szijjártó Péter Belgrádban. 
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Észak-Macedónia a nyári időszámítás megtartásával spórolna áramot 
Az észak-macedón kormány fontolgatja, hogy az idei évben a szokásoktól eltérően nem tér át a téli időszámításra, hanem 
október 30-a után is a nyári időszámítás lenne érvényben, amivel Szkopje szerint jelentős mennyiségű villanyáramot 
lehetne megspórolni. A kormány azért kénytelen takarékoskodni, mert kiderült, az országnak csak két hétre elegendő 
gáztartaléka van a távhőszolgáltatások biztosítására, így a fűtési idény október 15-i megkezdését követően november 1-
től már fűtőolajat használnának az erőművek. 
 
Sztáray Péter államtitkár fogadta Kreshnik Ahmeti koszovói külügyminiszter-helyettest 
2022. szeptember 28-án Sztáray Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár fogadta Kreshnik 
Ahmeti koszovói külügyminiszter-helyettest. A megbeszélésen áttekintették a magyar-koszovói kétoldalú kapcsolatok 
állását, az októberben véget érő magyar KFOR parancsnokság tapasztalatait, és ezzel összefüggésben a régió biztonsági 
kérdéseit, valamint egyeztettek Koszovó és a régió integrációjának aktualitásairól. 
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Olaszország 

 
Olasz energiaügyi miniszter: van elegendő gáz a télre, a gondot más jelenti 
Olaszország elegendő földgázt tárolt be, és megfelelő forrásokkal is rendelkezik, hogy átvészelhesse a telet, a gondot az 
ár jelenti. 
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Románia 

 
IMF: a korábban becsült 2,2 százalék helyett 4,8 százalékkal nő idén a román gazdaság 
A tavasszal becsült 2,2%-ról 4,8%-ra módosította jelentésében a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a román gazdaság 
növekedésére vonatkozó előrejelzését. Az IMF ugyanakkor jövőre a tavasszal előrejelzett 3,4% helyett a bruttó hazai 
termék mérsékeltebb, 3,1%-os növekedésére számít. Az IMF új adatai optimistábbak a Világbank előrejelzésénél. Utóbbi 
pénzintézet október elején úgy becsülte, hogy a román gazdaság idén 4,6%-kal bővül. A jövő évre vonatkozóan azonban 
a Világbank derűlátóbb az IMF-nél, és 3,2%-os gazdasági növekedést prognosztizál. 
 
A román gazdaság 5,7 százalékkal nőtt az idei első fél évben 
A román gazdaság 5,7%- kal – a korábban vártnál enyhén alacsonyabb mértékben – nőtt az idei első fél évben a tavalyi év 
azonos időszakához mérten, mind a nyers, mind a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint. A második 
negyedévre vonatkozó adatok is módosultak, így éves bázison a román bruttó hazai termék (GDP) a nyers adatok szerint 
5,1%-kal, a kiigazított érték szerint 5%-kal nőtt. Az éves inflációs ráta 2022 szeptemberében 15,9%-ot ért el Romániában, 
az ipari termelés 2022 augusztusában 7,9%-kal csökkent 2022 júliusához képest, míg 2021 augusztusához képest az ipari 
termelés 1%-kal mérséklődött. A lassulást a feldolgozóipar, az energiatermelés és a bányászat visszaesése okozza. 
 
Megépülhet a dél-erdélyi autópálya hiányzó szakasza is 
Az erről szóló megállapodást Temesváron írták alá. Ezzel teljessé válhat a magyar határig futó sztráda. A hegyek között 
haladó 9,13 kilométeres Mardzsina (Margina)–Holgya (Holdea) pályaszakaszt – amely egy két kilométeres alagutat is 
magában foglal – a konzorcium áfa nélkül 1,826 milliárd lejért (159,77 milliárd forint) építi meg. A cégcsoportnak a 
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tervezést 11 hónap alatt, a kivitelezést pedig 34 hónap alatt kell elvégeznie. Ha betartja a szerződésben vállalt 
határidőket, 2026 augusztusában válik folytonossá az autópálya Temesvár és Déva között. 
 
Meghosszabbítja a benzinárstopot Románia is 
Romániában újabb három hónapra, vagyis az év végéig meghosszabbítják az üzemanyagok 50 banis (42,4 forintnak 
megfelelő) árkompenzációját. Bukarestben literenként 8,39 lej (712 forint) volt a legolcsóbb, immár csökkentett árú 
gázolaj, míg az árcsökkentés előtt 9,16 lej volt a legkedvezőbb ár. A legolcsóbb benzin ára a június végi 8,56 lejről 7,02 
lejre csökkent három hónap alatt. 
 
Új, állami bankot hoz létre a román kormány 
Román állami Fejlesztési és Beruházási Bank létrehozásáról szóló határozatot fogadott el a bukaresti kormány; a 
pénzintézet fő feladata lesz a román gazdaság számára fontos állami és magánberuházások támogatása. A bank 
létrehozását Románia az Európai Bizottság felé is vállalta az uniós helyreállítási tervben. 
 
Mégsem indulnak ősszel a román AirConnect légitársaság budapesti járatai 
Március végére halasztja romániai belföldi, valamint a budapesti járatai indítását az újonnan alapított román AirConnect 
légitársaság. A halasztás indoka az, hogy késik a cég által megrendelt második repülőgép leszállítása, és a járatok 
beindításának operatív előkészítése is akadályokba ütközött. 
 
Követné a magyar modellt a román kamara, és dunai együttműködést akar 
Állami ellenszélben, ugyanakkor az ország üzleti forgalmának 65 százalékát termelő „hadsereggel” a háta mögött, 
elsősorban gazdaságdiplomáciai feladatokat céloz a Román Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége. Beszélgetés 
Mihai Darabannal, az országos kamara elnökével. 
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
A szankciók kérdésében továbbra sincs közös szlovák–magyar álláspont 
Illegális bevándorlás, ukrajnai háborús helyzet, szankciók és kétoldalú kapcsolatok – többek közt ezekről a témákról 
tárgyalt Zuzana Čaputová szlovák államfő Novák Katalinnal, Magyarország köztársasági elnökével, aki kinevezése óta az 
első hivatalos látogatásán vett részt Szlovákiában. Az orosz agressziót mindkét fél elutasította, a szankciók kérdésében 
azonban nem volt teljes az összhang. 
 
V4-es csúcstalálkozó a háború árnyékában 
Zuzana Čaputová államfő a Prímási palotában fogadta Miloš Zeman cseh, Andrzej Duda lengyel és Novák Katalin magyar 
államfőt. A Visegrádi Együttműködés országainak elnökei elítélték az orosz agressziót Ukrajnában és megvitatták az 
energiaválság hatását a közép-európai országokra. 
 
Tényleg bedőlhet a szlovák gazdaság? - Az Unió segítségét kérik 
Összeomolhat a szlovák gazdaság a magas energiaárak miatt, ezért az EU-hoz fordult segítségért a szlovák kormányfő. 
Szlovákiának valójában nem sikerült igazán felállnia a koronavírus okozta válságból. Lassú a gazdasági növekedés, 
hónapok óta csökken az ipari termelés, megugrott az államadósság, jelentős az államháztartási hiány, kevés a beáramló 
működőtőke és gyenge a külkereskedelmi mérleg. Az ország miniszterelnöke Eduard Heger bejelentette, hogy az 
energiaárak drasztikus emelkedése romba döntheti a szlovák gazdaságot, amennyiben nem avatkoznak be. Ha nem 
érkezik több milliárd eurós segítség az országa számára, kénytelen lesz államosítani a szlovák energiaszektort. 
 
22 éves csúcsot döntött a szlovák infláció 
A Szlovák Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint szeptemberben 14,2%-ra emelkedett az infláció mértéke az 
országban. 22 évvel ezelőtt volt legutóbb ennyire magas a pénzromlás a szomszédban. Az infláció mértéke 0,2%-kal nőtt 
az augusztusi adatokhoz képest, vagyis az árak már enyhébben emelkedtek. Az infláció Szlovákiában leginkább az 
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élelmiszerek és az üdítőitalok árain érződik, előbbiek esetében 24,1%-kal, utóbbiaknál pedig 14,9%-kal lettek 
magasabbak az árak a tavaly szeptemberi árakhoz viszonyítva. 
 
Átment a szlovák parlamenten a Slovnaftra kivetett extraadó 
A szlovák parlament első olvasatban elfogadta a Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft olajfinomítóra kivetendő extraadó 
törvénytervezetét. Az új adónem lényege: az Oroszországból származó, napjainkban határozottan olcsóbb Ural 
olajféleség és a nyugat-európai Brent olajfajta átlagára közötti árkülönbségre 30%-os adót vetnek ki. Igor Matovic 
pénzügyminiszter szerint a különadó éves szinten 280-290 millió euró többletbevételhez juttatja az államkasszát, feltéve, 
ha a két olajféleség közötti árrés tartósan magas marad. 
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Szlovénia 

 
WizzAir-beruházás Ljubljanában és önvezető autós együttműködés Szlovéniával 
Szijjártó Péter Matjaz Han szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai minisztert fogadta Budapesten. Számos magyar 
befektetés mellett arról is beszélt, hogy regionális áramtőzsde jön létre hamarosan, ami az árakat is csökkentheti. A 
kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly majdnem elérte a 3 milliárd eurót, és értéke az idei év első félévében is 30%-kal 
nőtt, így újabb rekord várható 2022-re. A MOL és az OTP a második legnagyobb piaci szereplő lesz a maga szegmensében, 
a WizzAir pedig bázis kialakításán dolgozik Ljubljanában. A Zalaegerszeg-Graz-Maribor háromszögben nemzetközi 
tesztkörnyezetet hoznak létre az önvezető autók számára, ami komoly versenyelőnnyel fog járni. 
 
A szlovén parlament megszavazta az energiaárak csökkentését célzó intézkedéscsomag módosítását 
A szlovén parlament megszavazta az energiaárak csökkentését célzó intézkedéscsomag módosítását: a korábbi 40 millió 
euróról 86 millió euróra emelték a támogatások összegét, amelyből a vállalatok energiaköltségeik 50%-át fedezhetik a 
korábban meghatározott 30% helyett. A támogatási programba bevonták a mezőgazdasági és halászati ágazatot, 
valamint azokat az intézményeket, egyesületeket, amelyek gazdasági tevékenységet folytatnak, ugyanakkor a teljes 
pénzügyi szektort kizárták a kedvezményezettek köréből. 
 
Szlovénia közös földgáztárolót tervez Magyarországgal 
Nyugati szomszédunk egyike annak a tíz uniós tagállamnak, amely nem rendelkezik saját tárolási kapacitással. Egy 
földgáztároló létrehozásának észszerűségéhez és gazdasági indokoltságához már nem fér kétség – mondta Joze Bajuk, a 
Petrol szlovén olajipari vállalat igazgatóságának tagja. Szlovénia kellően nagy potenciállal rendelkezik egy földgáztároló 
létesítésére, amely egyes becslések szerint a nyári földgázszükséglet 30-100%-át is fedezheti. Két terület jöhet szóba, az 
egyik közelebb van a magyar határhoz, a másik nyugatabbra fekszik, a Lendvához közeli Petesházán, és mindkét mező 
képes a földgáz tárolására.  
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://mandiner.hu/ 
https://profitline.hu/ 

 

Európai Unió 

 
Ezt is megértük: beköszöntött a két számjegyű infláció időszaka Európában 
Az éves infláció 10 százalék volt az eurózónában szeptemberben, ami meghaladja az elemzők várakozását, és jelentős 
gyorsulást jelent az augusztusi éves áremelkedéshez képest - derül ki az Eurostat frissen közzétett első becsléséből. Az 
áremelkedést ezúttal is - nem meglepő módon - az energia árának emelkedése okozta. 
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Mozgó ársapkát vezetne be az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság korlátozná a kereskedési árak egy napon belüli ingadozását, támogatja a közös gázbeszerzést és 
bevezetné a mozgó árplafont. A tagállamok vezetői szeptember eleje óta vitáznak az árspakáról, ami októberben ismét 
terítékre kerül. 
 
Gigantikus külkereskedelmi hiány alakult ki az eurózónában 
Az Eurostat augusztusban 50,9 milliárd euró külkereskedelmi mérleghiányt regisztrált az euróövezetben a július 33,9 
milliárd euró után, ami a második legnagyobb volt az adatközlés kezdete óta. Egy évvel korábban, tavaly augusztusban 
3,5 milliárd euró külkereskedelmi többlete volt az euróövezetnek. Az óriási hiány az elszálló energiaárak következménye, 
ennek hatására ugyanis Európában egyre többet kell fizetnie az energiahordozókért. 
 
Meghökkentő gazdasági romlás az euróövezetben 
A vártnál nagyobb mértékben romlott és kétéves mélypontot ért el a gazdasági hangulat szeptemberben az 
euróövezetben az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG EcFin) szeptember végi jelentése 
alapján. 
 
Újabb tagjelöltje lehet az Európai Uniónak 
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy adja meg a tagjelölti státuszt Bosznia-
Hercegovinának – jelentette be Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos Brüsszelben október 12-én. 
 
Döntött az EU, jön az energiaválság miatt kivetett különadó 
Megnyílt az út a háztartásoknak és vállalkozásoknak biztosítandó rezsitámogatás előtt: az Európai Unió tagállamai 
szeptember 30-án megállapodtak, hogy különadót vetnek ki az energiacégek megnövekedett bevételeire. Ezzel egy több, 
mint 52 000 milliárd forintos támogatási alap jöhet létre az EU-ban.  
 
Felfalja az EU agrárbüdzséjét a válság 
A Farm Europe agytröszt által közzétett új jelentés szerint az infláció és az Európai Bizottság által a Green Dealben (zöld 
megállapodásban) meghatározott célkitűzések megvalósítására tett erőfeszítések együttesen veszélyeztetik az EU közös 
agrárpolitikájának (KAP) költségvetését. 
 
Nem változott a munkanélküliségi ráta az EU-ban 
Mind az Európai Unióban, mind pedig az euróövezetben a júliusival megegyező munkanélküliségi adatokat regisztráltak 
augusztusban is. Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat szeptember 30-án közölte, hogy az euróövezetben 6,6 százalék, 
az Európai Unióban pedig 6 százalék maradt a ráta. 
 
FORRÁS: 
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FÁK-országok régió 

 
Hongkongba menekülnének az orosz cégek a szankciók elől 
Az orosz cégek Hongkong segítségével kerülnék meg a nyugati szankciókat. Helyi ügyvédi irodák arról számoltak be, hogy 
egyre több orosz vállalat keresi fel őket a hongkongi lehetőségekről érdeklődve. Hongkong látszólag nyitott az oroszokkal 
való kapcsolatra, amit az is jelez, hogy a városállam közölte, nem fogja lefoglalni a szankcionált oroszok kikötőkbe beúszó 
jachtjait. 
 
Lebénult egy óriási orosz olajtelep, a szankciók miatt 
Az Exxon által vezetett óriás Szahalin-1 orosz csendes-óceáni projekt olajkitermelése összeomlott, miután az amerikai 
nagyvállalat nem volt hajlandó elfogadni a helyi biztosítást a tartályhajókra, miután a nyugati biztosítók a szankciók miatt 
kivonultak - mondta több iparági forrás a Reutersnek. A nyugati biztosítók visszavonták a fedezetet az állami Sovcomflot, 
Oroszország legnagyobb hajózási csoportja által üzemeltetett tankerektől, amelyet Moszkva ukrajnai invázióját 
követően szankciókkal sújtottak. Miután más cégek nem mernek Oroszországba belépni, az orosz cégeket pedig az 
európai szereplők nem fogadták el. 
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A hajnali orosz támadás után ismét drámai a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elítélte és a civil lakosság elleni terrornak nevezte az orosz támadásokat. „Támadhatják 
a városainkat, de nem fognak megtörni minket” – fogalmazott Zelenszkij Telegram-üzenetében. Az ukrajnai 
atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat bejelentette, hogy egy orosz támadás miatt ismét lekapcsolták a 
zaporizzsjai atomerőművet az országos áramhálózatról. „Kritikus fontosságú létesítményt támadtak Ukrajna által 
ellenőrzött területen” – jelentették – emiatt pedig leállt az összeköttetés. Az atomerőmű közelében lévő Zaporizzjsa 
várost találtat érte éjszaka. 
 
Nőnek a kínai befektetések az orosz Távol-Keleten 
Kína élénken érdeklődik a nyersanyagokban gazdag orosz Távol-Kelet iránt és folyamatosan növeli a térségben a 
beruházásokat. Ugyanakkor vannak kétkedő hangok is, akik szerint a nemrég befejezett közlekedési projektek ellenére a 
nagy kínai vállalatok általában elkerülik az oroszországi beruházásokat. Az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt 
Moszkva és Peking nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelentették, hogy barátságuknak nincsenek határai; a két ország 
közötti kereskedelem ezt követően fellendült, és számos közös infrastrukturális projektet fejeztek be az elmúlt 
hónapokban. 
 
Tűzszünet született, de a helyzet még mindig súlyos a kirgiz–tádzsik határon 
Kirgizisztán és Tádzsikisztán tisztviselői eltérő értékeléseket adtak ki szeptember 19-ről és 20-ra virradóan a múlt heti 
erőszakos cselekményeket követően, amelyekben legkevesebb száz ember halt meg vitatott határaik környékén. Biskek 
szerint a helyzet normalizálódott, Dusanbe szerint viszont továbbra is bonyolult. A kirgiz és a tádzsik nemzetbiztonsági 
bizottságok elnöke, Kamcsibek Tasjev és Szajmumin Jatimov a hírek szerint szeptember 19-én jegyzőkönyvet írt alá a 
Guliszton-Avtodorozsnij határátkelőnél a helyzet stabilizálása és a béke helyreállítása érdekében. 
 
Oroszországban bekérették a kazah nagykövetet, amiért az asztanai ukrán nagykövetet nem utasították ki 
Oroszországban bekérették Jermek Koserbajev kazah nagykövetet, amiért az asztanai ukrán nagykövetet, Petro 
Brublevszkijt az erre vonatkozó bejelentések ellenére sem utasították ki – ismertette Marija Zaharova, az orosz 
külügyminisztérium szóvivője. Korábban a közösségi médiában olyan felvétel jelent meg, amelyen az ukrán diplomata 
arról beszélt, hogy a kijevi vezetés arra törekszik, hogy minél több oroszt öljön meg. Nem sokkal később a kazah külügyi 
tárca közölte, hogy Brublevszkijt bekérették a minisztériumba, ahol tiltakoztak a kijelentései ellen. A helyi sajtóban 
szeptember elején olyan hírek jelentek meg, miszerint a hatóságok követelésére elhagyta Kazahsztánt. 
 
Budapesten tárgyalt az üzbég elnök 
Magyarországra érkezett az üzbég államfő, Savkat Mirzijojevvel Novák Katalin köztársasági elnök mellett Orbán Viktor 
miniszterelnök is tárgyalt. Az üzbég elnökkel tartott Budapestre a közép-ázsiai ország külügyminisztere is, aki magyar 
kollégájával, Szijjártó Péterrel nukleáris együttműködési program indításáról állapodott meg – hangzott el az M1 
Híradójában. 
 
Agrárminisztérium: Újabb lendületet kapnak a magyar–üzbég agrárkapcsolatok 
A kertészetek és üvegházak fejlesztéséről, a szőlészet és borászat vonatkozásában, valamint a 2023-2024-es időszakra 
vonatkozó munkatervről írt alá három megállapodást Nagy István agrárminiszter Aziz Voitov üzbég mezőgazdasági 
tárcavezetővel Budapesten.  
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Kína 

 
Kínai pénzintézettel kötött hitelkeret-szerződést az MVM Zrt. 
Az MVM Zrt. és az ICBC Austria 250 millió euró összegű, általános vállalatfinanszírozás-célú, középlejáratú hitelkeret-
szerződést írt alá, ezzel az MVM csoport újabb lépést tett pénzügyi stabilitásának fenntartásáért – közölte a társaság az 
MTI-vel pénteken. A közleményben hangsúlyozták: a jelenlegi energiaválságban az európai és a világpiac 
kiszámíthatatlansága, valamint szélsőséges kilengése ellenére az MVM csoport a pénzügyi stabilitásának fenntartásán 
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keresztül a finanszírozás szempontjából széles körű biztonsági háló kiépítésével továbbra is mindent megtesz az 
ellátásbiztonság garantálásáért. Ennek érdekében kötötte meg a hitelkeret-szerződést. 
 
Korrupció elleni harcot hirdetett és nagyobb jólétet ígért a kínai elnök 
A korrupciót a rákbetegséghez hasonlította Hszi Csin-ping kínai államfő a Kínai Kommunista Párt kongresszusán mondott 
beszédében, kifejtve, hogy "a korrupció a legnagyobb rákbetegség, amely a párt életképességét és harci képességét 
veszélyezteti", ezért “az ellene folytatott küzdelem egy pillanatra sem állhat meg”. Hszi Csin-ping beszéde a 
kongresszuson hivatalos "munkabeszámoló" is egyben, ezért a Kínai Kommunista Párt eredményeit is méltatta, 
különösen a mélyszegénység felszámolásában, a világ legnagyobb egészségügyi és szociális ellátórendszerének 
működtetésében, a zöld energia előmozdításában, a politikai korrupció elleni küzdelemben és a Covid-19 terjedése elleni 
harcban. 
 
Hszi Csin-ping: Akár erővel is el kell érni Tajvan és Kína egyesítését 
Mintegy 2300 küldött részvételével megkezdődött vasárnap Pekingben a Kínai Kommunista Párt egyhetes kongresszusa. 
A fórum dönt a párt központi bizottságának új összetételéről, és várhatóan módosítanak a pártszabályon is. Ezt követően, 
október 22-én tartja első ülését az új összetételű központi bizottság, amelyen megválasztják a főtitkárt. A kongresszus a 
pártfőtitkár-államfő beszédével kezdődött. A Guardian beszámolója szerint a főtitkár dicsérte a hongkongi 
demokráciapárti mozgalom elleni kemény fellépést a nemzetbiztonsági törvények bevezetésével, amelyek gyakorlatilag 
kriminalizálták a másként gondolkodókat. Mint fogalmazott: ezek az intézkedések helyreállították a rendet, és 
"fordulatot jelentettek a térségben". 
 
Kína megint szembemegy a világgal, de már nem sokáig teheti ezt meg 
Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem az újabb megválasztása lesz az igazi kihívás Hszi Csin-ping kínai elnök számára, hanem 
hogy helyrerázza országa gazdaságát, amely rég nem látott mennyiségű kihívással szembesült az elmúlt időszakban. 
Földbe álló gazdasági növekedés, fenntarthatatlan eladósodottságtól lassuló ingatlanipar, gyengülő jüan, megugró 
infláció, Covid-lezárások, öregedő népesség, munkanélküli fiatalok - nem éppen azok a kifejezések, amelyeket Hszi Csin-
ping, Kína államfője szívesen hall az általa vezetett Kínai Kommunista Párt vasárnap kezdődő kongresszusa előtt, ahol 
éppen arra készülne, hogy harmadszorra is megválasszák az ország vezetőjének. 
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Törökország 

 
Az energiabiztonságról és a migrációról is tárgyalt Orbán Viktor a török parlament elnökével 
Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten fogadta Mustafa Şentopot, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét. A 
megbeszélésen egyetértettek a Magyarország és Törökország számára egyaránt stratégiai jelentőségű kérdésekben: a 
Brüsszel által Európában elfogadtatott szankciók nem vetettek véget az ukrajnai háborúnak, az emiatt kialakult 
energiaválság különös aktualitást adott a magyar-török felső szintű egyeztetésnek. A megbeszélésen ezért szó volt a 
kelet-nyugati irányú gáztranzit szállítási kapacitásainak bővítéséről is. Orbán Viktor és Mustafa Şentop ezen kívül 
tárgyaltak az illegális migráció elleni közös küzdelemről is.  
 
A török és az orosz elnök megegyezett a Törökországban létesítendő gázcsomópontról 
Megegyezés született Ankara és Moszkva között az Északnyugat-Törökországban létesítendő gázcsomópont 
kialakításáról, a török elnök azt mondta, a török energiaügyi minisztérium és orosz kollégáik megkezdik a munkákat. 
Recep Tayyip Erdogan, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Asztanában folytatott egyeztetései után tartott 
sajtótájékoztatót, melyen elmondta: a munkákat - a Gazprom orosz gázipari óriásvállalat szakértőivel közösen - azonnal 
megkezdik. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter emellett leszögezte: Ankara enyhíteni akarja az európai 
energiaválságot, kiemelve: Európa meggyengülése nem érdeke Törökországnak. 
 
83 százalékosra nőtt a török infláció 
A hivatalos adatok szerint 83 százalékos lett az infláció Törökországban, ami 24 éves rekordot jelent. Szakértői becslés 
szerint még nagyon óvatos is lehet a mostani adatközlés, a valódi infláció a 186 százalékot is elérheti. A hivatalos adatok 
szerint a legnagyobb mértékben, 117 százalékkal a közlekedés drágult, ezt követik 93 százalékkal az élelmiszerek. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Letarolja az amerikai piacot a Richter 
Jól indult a hét a Richter befektetői szempontjából, a rendkívül kompetitív amerikai gyógyszerpiacról az utolsó 
pillanatban bukott ki egy ígéretes rivális. A magyarok készítménye annyira sikeres, hogy 7 évvel az ottani kizárólagosság 
lejárta előtt jó előre bejelentkeztek az indiaiak, hogy majd ők legyártják az olcsóbb változatot. 
 
Az amerikaiaknak nem jön be az elektromos autózás – Kína továbbra is az élen 
Az Egyesült Államokban továbbra sincs különösen nagy kereslet az ilyen járművekre, noha az USA a világ legnagyobb 
olajfogyasztója. Az elektromos autók terjedésére Kína után négy európai ország: Norvégia, Svédország, Németország 
és az Egyesült Királyság áll leginkább. 
 
Az amerikaiak 70 százaléka szerint rossz irányba halad az országuk 
Az amerikaiak 70%-a elégedetlen azzal, ahogy az országukban mennek a dolgok, a demokraták 55, a republikánusok 
85%-a fogalmazott meg negatív véleményt az Egyesült Államokban zajló folyamatokról.  
 
Dübörög tovább az amerikai ipar 
A vártnál jobb szeptemberi adatok érkeztek. Az ipari termelés éves bázison 5,3%-kal nőtt szeptemberben az augusztusi 
3,9% után.  
 
Az amerikai bankok a legrosszabbra készülnek 
A hat legnagyobb amerikai bank a 3. negyedévben várhatóan közel ötmilliárd dollárt (több mint 2200 milliárd forintot) 
tesz félre a jövőbeni hitelezési veszteségek fedezésére. A bankok egyre inkább egy esetleges globális recesszióra 
készülnek. 
 
Az Egyesült Államokban nyithat új gyárat az Audi 
Oliver Hoffmann, az Audi fejlesztési vezetője szerint az inflációcsökkentő törvény adókedvezményei miatt a német 
márka az elektromos járművek gyártásának amerikai beindítását fontolgatja. 
 
Divatszakma lett a temetkezési vállalkozás az USA-ban 
Rengetegen kezdtek el temetkezési vállalkozónak tanulni az Egyesült Államokban. A szakmát az alacsony tandíj, a rövid 
képzési idő és az átlagnál magasabb éves fizetés teszik vonzóvá. 
 
Szabályos lázadás tört ki Amerikában a bankok ESG-politikája ellen 
Az Egyesült Államok olaj- és gázkitermelésből élő tagállamai sorra vonják ki hatalmas summát kitevő állami pénzeiket 
a fosszilis energiát megbélyegző pénzügyi szolgáltatók befektetési alapjaiból. 
 
Nálunk szinte titok, de egyre több helyen kötelező feltüntetni a munkabért 
Az Egyesült Államokban az a cél, hogy az összes álláshirdetésben szerepeljen a felajánlott munkabér. Kalifornia állam is 
csatlakozott a munkabérek átláthatóságát növelő amerikai egyesült államokbeli mozgalomhoz.  
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
https://forbes.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
 
 
 
 

https://hirado.hu/
https://hvg.hu/
https://mandiner.hu/
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/10/letarolja-az-amerikai-piacot-a-richter
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/az-amerikaiaknak-nem-jon-be-az-elektromos-autozas-kina-tovabbra-is-az-elen
https://profitline.hu/az-amerikaiak-70-szazaleka-szerint-rossz-iranyba-halad-az-orszaguk-441293
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/duborog-tovabb-az-amerikai-ipar
https://index.hu/gazdasag/2022/10/11/recesszio-gazdasagi-valsag-energia-veszelyhelyzet-inflacio-orosz-ukran-konfliktus-haboru-bankok/
https://kitekinto.hu/2022/10/10/kiemelt/az-egyesult-allamokban-nyithat-uj-gyarat-az-audi/202667/
https://www.vg.hu/extra/2022/10/divatszakma-lett-a-temetkezesi-vallalkozas-az-usa-ban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/szabalyos-lazadas-tort-ki-amerikaban-a-bankok-esg-politikaja-ellen
https://index.hu/gazdasag/2022/10/03/gazdasag-kulfold-allashirdetesek-munkaber-fizetesek-amerikai-egyesult-allamok-kalifornia-washington-new-york-colorado/
https://index.hu/
https://www.vg.hu/
https://forbes.hu/
https://profitline.hu/
https://kitekinto.hu/


Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Tovább erősödnek a kulturális kapcsolatok Mexikó és Magyarország között 
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Magyarország képviseletében Mexikóvárosba utazott a Mondiacult kulturális 
világkonferenciára. Az egyeztetéseket követően a Mexikói–Magyar Kulturális Hetek programsorozaton, magyar idő 
szerint éjfélkor felavatta a Budapest névre keresztelt utcát, a mai napon pedig részt vesz a magyar támogatással 
újjászületett Jézus Szíve templomban rendezett hálaadó szentmisén. 
 
Rendkívüli segítséget kér Kuba az USA-tól 
Kuba az Egyesült Államokhoz fordult vészhelyzeti segélyért, miután az Ian hurrikán a hét elején megrongálta az ország 
elektromosvezeték-rendszerét, ami miatt szerda óta Kuba nagy részén még mindig nincs áram - írta a The Wall Street 
Journal (WSJ) amerikai napilap. A teljes áramszünet miatt Havannában több helyszínen is tiltakoztak a lakosok, akik 
immáron második este vonulnak az utcára a "fényt akarunk!" jelszót skandálva. Az Ian hurrikán a 11 milliós ország 
termőföldjein is súlyos pusztításokat végzett, és házakat döntött össze, legkevesebb két ember halálát okozva. 
 
Nehéz gazdasági helyzet várja Brazília új elnökét 
Stagnálás jellemezte a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro rendszerét, és ebből nehéz lesz kimozdulni a jelenlegi kedvezőtlen 
világgazdasági feltételek között. “Reformokat, privatizációt, adócsökkentést ígért Jair Bolsonaro, hogy becsalogassa a 
külföldi tőkét, de ebből jóformán semmi sem valósult meg” - mondja a Neoma Business School kutatója. Gabriel Gimenez 
Roche, aki a francia közszolgálati rádiónak, az RFI-nek nyilatkozott emlékeztetett arra, hogy semmit sem láthattunk a 
privatizációból vagy az adócsökkentésből a gyakorlatban. A reformok nem strukturálisak, hanem esztétikaiak voltak: 
könnyebb lett például az új vállalkozások beindítása vagy megszüntetése, a családi pótlékot átkeresztelték brazil 
segélynek. 
 
Argentína állami tulajdonú vállalata energiával lát el bitcoin bányászokat 
A bitcoin bányászatot nap mint nap rengeteg kritika éri a jelentős energiafelhasználása miatt. Így egyre több ember 
próbál megoldást találni arra, hogy csökkentse a környezetre gyakorolt hatását a tevékenységnek. Ennek érdekében 
október elején a YPF nevezetű Argentína tulajdonában lévő energetikai vállalat a fel nem használt földgázából származó 
energiával kezdett el ellátni bitcoin bányászokat. 
 
Chile, népszavazás után: egy alkotmányozási kísérlet tanulságai 
A szeptember 4-i chilei alkotmányos népszavazás eredménye hatalmas pofonként érte a rendszerkritikus baloldalt. Bár 
az elmúlt három évben úgy tűnt, Chile előtt megnyílt az út a Pinochet-rezsim neoliberális örökségével való leszámoláshoz, 
a referendum egyelőre szertefoszlatta ennek lehetőségét. A Chilében 2019 októberében kitört felkelés egyértelműen 
vízválasztónak bizonyult a latin-amerikai ország jelenkori történelmében.  
 
Venezuela szabadon engedett hét bebörtönzött amerikait Maduro két rokonáért cserébe 
Venezuela szombaton szabadon engedett hét bebörtönzött amerikai állampolgárt, amiért cserébe Washington 
elengedte Nicolás Maduro elnök két rokonát, akiket kábítószercsempészet miatt tartottak fogva évekig az Egyesült 
Államokban - közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő. A szabadon bocsátott amerikaiak között van a Citgo 
olajipari vállalat öt alkalmazottja, akiket csaknem öt évig tartottak fogva Venezuelában.  
  
További közös lépésekről tárgyal Kolumbia és az Egyesült Államok a tengeren lebonyolított drogkereskedelem elleni 
harcban 
Fokozza együttműködését és a hírszerzési információk cseréjét az Egyesült Államok és Kolumbia a tengeren lebonyolított 
drogkereskedelem elleni fellépés jegyében – jelentette be Gustavo Petro kolumbiai elnök és Antony Blinken amerikai 
külügyminiszter Bogotában.  
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Közel-Kelet 

 
Kanada és az Egyesül Államok beszállnak a Haitin dúló bandaháborúkba 
Páncélozott járművekkel és taktikai szállítmányokkal megrakott repülőgépek landoltak Haitin. Az Egyesült Államokból 
és Kanadából érkező kontingens célja, hogy a kormányt és a szigetország rendőrségét segítse a kialakult, több dimenziós 
válságban. 
 
Kanada új védelmi segélycsomaggal készül Ukrajnának 
Anita Anand kanadai védelmi miniszter új katonai segélycsomagot jelentett be. Mintegy 15 millió dollárnyi téli ruházat és 
15,2 millió dollár értékű taracklőszer teszi ki a legutóbbi katonai segélycsomag nagy részét. Kanada további 15,3 millió 
dollár értékű csúcstechnológiás kamerákat is biztosít, amelyeket az ukránok használtak drónjaikon, valamint további 
műholdas kommunikációs szolgáltatásokat. 
 
Kanada újabb szankciókkal sújtott iráni természetes és jogi személyeket 
Újabb szankciókról döntött a kanadai kormány iráni természetes és jogi személyek ellen, válaszul a közel-keleti országban 
elkövetett emberi jogi jogsértésekre. Összesen 41 iráni természetes és 161 jogi személyt szankcionáltak 
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Afrika 

 

Zöld együttműködést kötött Marokkó és az Európai Unió 
Megkezdi zöld együttműködését Marokkó és az Európai Unió. Rabatban Frans Timmermans, az Európai Bizottság 
alelnöke és Nasser Bourita marokkói külügyminiszter írta alá az erről szóló megállapodást. A felek célja, hogy zöld 
technológiával segítsék gazdaságaikat a karbonsemlegessé válás útján. Marokkó célja, hogy az áramtermelésében a 
megújuló energiaforrások arányát 52%-ra növelje. A napfényben rendkívül gazdag észak-afrikai ország az Unió 
legfontosabb kereskedelmi partnere Afrikában. A megállapodás értelmében Marokkó megújuló energiával segíti majd 
Európát a jövőben. 
 
A bányászatban robbantana Algéria 
Algériában több megaprojekt is indult az utóbbi időben, és további beruházások követik, a vasércbányászattól a 
foszfátfeldolgozáson át az ólom és cink kitermeléséig. Ipari ambícióinak megvalósítása érdekében Algéria számos nagy 
bányászati projektet indított újra. A Gara Djebilet az egyik legstrukturáltabb. Több milliárd tonna vasércre bukkantak itt 
a terület 1952-es felfedezése óta. Évekig tartó tanulmányozás után idén nyáron megkezdődtek a feltárási munkálatok. 
Hosszú távon a cél az évi több tízmillió tonna kitermelése, beleértve az algériai acélipar számára szükséges 12 millió 
tonnát. 
 
A forintéval versenyző valutaelértéktelenedés indult 
Az egyiptomi font rekordalacsony szintre gyengült, miközben a kairói kormány igyekszik hitelt szerezni a Nemzetközi 
Valutaalaptól (IMF). A font 0,2 százalékkal 19,6736-ra esett a dollárral szemben devizapiacon, és ezzel a Bloomberg által 
összeállított adatok szerint meghaladta a 2016 decemberében elért 19,6725-ös rekordalacsony szintet.  
 
Egyiptomból érkezik majd a zöld energia Európába 
Egy 1373 kilométer hosszú, tenger alatti kábel hozza hamarosan a zöld energiát Egyiptomból Európa villamosenergia-
hálózatába. Görögország Európa egyik leginkább ambiciózus energiaprojektjébe kezd azzal, hogy összekapcsolja 
elektromos hálózatát Egyiptoméval, méghozzá egy tenger alatti kábel segítségével.  
 
Áll a bál Tuniszban – ezrek indulhatnak Európába 
A nehézségek miatt egyre több tunéziai vág neki egy jobb élet reményében a veszélyes tengeri átkelésnek Európába. 
Ezrek vonultak a tunéziai főváros, Tunisz utcáira Kaisz Szaíd elnök politikai reformjai, valamint az országot markában 
tartó, egyre súlyosbodó gazdasági válság ellen tüntetve. A megmozdulást több ellenzéki párt, köztük a mérsékelt 
iszlamista Ennahda szervezte Tunisz központjában. 
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Ausztrália 

 
Nagyot kaszáltak az ausztrálok az ukrán háborún 
Bár a globális acélkereslet visszaesése rontja az ausztrál kilátásokat, az energiaválság bőven ellensúlyozza azt. 
Rekordmagas bevételeket érhet el Ausztrália az idei fiskális évben a különböző nyersanyagok és energiahordozók 
kiviteléből. Ezen bevételek mintegy 7%-kal, 450 milliárd ausztrál dollárra nőhetnek, főként a szén és a gáz árának 
emelkedése miatt. 
 
Ausztrália: elharapództak a pénzügyi csalások 
Az átlag ügyfél heti öt átverős levelet és telefont kap, nem csoda, hogy nagyon sokan áldozatul esnek a csalóknak. Az 
ausztrál Commonwealth Bank nyilvánosságra hozott egy kutatást, ami úgy is nagyon érdekes, hogy nem élünk 
Ausztráliában. A kutatás a különböző csalások gyakoriságát és a banki ügyfelek csalással kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
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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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