
 
 

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 

 
Ausztria kerítéssel védené magát, de nem a saját határán 
Az Európai Bizottság nem engedi Ausztriának, hogy kerítést állítson fel Bulgária és Törökország között. A szomszéd 
országban közvélemény-kutatást végeztek a lakosság körében, amiből kiderült, hogy a többség szeretné a külső 
határvédelem megerősítését. Az osztrák válaszolók 61 százaléka a kerítésépítés mellett voksolt. 
 
Visszatérhet posztjára Románia bécsi nagykövete 
A diplomatát a schengeni csatlakozás körüli konfliktus miatt hívták haza. Klaus Iohannis román államfő telefonon 
egyeztetett Alexander Van der Bellen osztrák elnökkel, majd Bukarest megoldáskereső nyitottságának jeleként úgy 
döntött, hogy visszaküldi Bécsbe az ország decemberben hazarendelt nagykövetét – jelentette be a román elnöki hivatal. 
 
Előretörtek a radikálisok Magyarország szomszédjában 
A szövetségi szinten kormányzó konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) elvesztette abszolút többségét a vasárnap tartott alsó-
ausztriai tartományi választás előzetes eredményei szerint, míg a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) történelmi sikert 
aratott. 
 
Fontossá vált az ökológiai lábnyom a havas osztrák lankákon 
Nemcsak a zöldenergia, a helyi áruk is előtérbe kerültek. Ausztria előkelő helyen áll a megújuló energia használatában, 
esősorban alpesi vízierőműveinek köszönhetően. Ezt a helyben megtermelt energiát használják a legtöbbször az 
üdülőközpontokban, de ma már megszokott, hogy a sífelvonók épületeit is napelemekkel borítják be, és a helyi 
közlekedésben is igyekeznek az egyéni autóhasználatot háttérbe szorítani. 
 
Napelem kerülhet a bécsi erkélyekre 
Mivel egyre több ilyen jellegű megkeresés érkezett, az osztrák főváros kidolgozta az erkélyre szerelhető napelem-
rendszerek szabályait az önkormányzati lakások esetében. A telepítést engedélyeztetni kell, és különböző feltételeknek is 
meg kell felelni. 
 
A bécsi éttermek újabb sikereit biztosítja a városi gazdálkodás 
A karbonsemlegességi célok mielőbbi elérését célozza Bécs a fenntartható városi gazdálkodással, amellyel hiperlokális 
élelmiszereket termelnek, a helyi éttermek és fogyasztók nagy örömére. A város 2040-re karbonsemlegessé válna, ezzel 
tíz évvel megelőzné a párizsi megállapodásban megfogalmazott célokat. Az osztrák fővárosnak közel ötezer hektárnyi 
szántóföldje és szőlője van a város határain belül – és egyre több lesz, mert a város oktatja és támogatja a helyi termelőket 
ökológiai lábnyomuk csökkentésében. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu   
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
40 éves működés után végleg bezár Belgium egyik legnagyobb atomerőműve 
1983. február 1-én kezdte meg működését a Tihange 2 atomerőmű Belgiumban, amely az elmúlt 40 évben 270 md kWh 
villamosenergiát termelt, azaz az ország éves energiafogyasztásának a háromszorosát. A 2022 szeptemberében bezárt 
Doel 3 erőmű után ez már a második leállított atomerőmű Belgiumban. A bezárás miatt mintegy száz dolgozónak szűnik 
meg a munkahelye, de az Engie Electrabel mindenkinek biztosít új munkát és munkahelyet a jövőben.  
 
Japán és Hollandia csatlakozik az Egyesült Államokhoz a technológiai háborúban 
Japán és Hollandia csatlakozik az Egyesült Államokhoz, hogy korlátozza Kína hozzáférését a fejlett csipgyártó 
berendezésekhez, így akadályozva meg Pekinget abban, hogy kiépítse saját félvezetőiparát. 
 
Luxemburg marad a világ leggazdagabb országa 
Az Nemzetközi Valutaalap 2022. októberi adatai szerint a világ leggazdagabb országa az egy főre eső nemzeti jövedelem 
alapján továbbra is Luxemburg marad. Az IMF tavaly 140.694 dollár/fő GDP értéket mutatott ki Luxemburgban, ami az idei 

https://www.napi.hu/kulfold/ausztria-europai-unio-europai-bizottsag-hatar-biztonsag-bulgaria-torokorszag.766746.html
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/visszaterhet-posztjara-romania-becsi-nagykovete
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/visszaterhet-posztjara-romania-becsi-nagykovete
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http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.rtl.be/actu/apres-40-ans-de-service-le-reacteur-nucleaire-de-tihange-2-definitivement-mis/2023-01-31/article/520732
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/japan-es-hollandia-csatlakozik-az-egyesult-allamokhoz-a-technologiai-haboruban
https://www.wort.lu/fr/economie/le-luxembourg-reste-le-pays-le-plus-riche-du-monde-63d00895de135b92369ea5ab


évben várhatóan 142.260 dollár/fő lesz. A második helyen Szingapúr (140.280 USD/fő), a harmadikon pedig Írország 
(139.840 USD/fő) áll. A további sorrend Katar, Makaó, Svájc, Norvégia, Egyesült Arab Emírségek, Brunei, valamint az USA.   
 
FORRÁS: 
www.rtl.be  
www.vg.hu  
www.wort.lu  
 

Csehország 

 
Technikai recesszióba került Csehország 
A tavalyi utolsó negyedévben 0,3%-kal visszaesett Csehország bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévhez 
viszonyítva, ezzel technikai recesszióba került az ország, miután a GDP két egymást követő negyedévben is csökkent. 
 
Megválasztották cseh elnöknek, Petr Pavel máris felhívta Zelenszkijt 
Petr Pavel, az újonnan megválasztott cseh elnök egyik első nyilatkozatában máris elmondta, hogy van értelme az 
Oroszország elleni szankcióknak. 
 
A csehek mintha kiszerettek volna Ukrajnából 
A csehek többsége nem akarja, hogy a kormány növelje az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást - legalábbis a cseh 
közrádió számára készített felmérés szerint. A megkérdezettek 58%-a ellenzi a további fegyveres segítségnyújtást. 
 
Leáll egy autógyár Csehországban 
A japán Toyota Motor csehországi üzeme alkatrészhiány miatt februárban leállítja a termelést. A cseh gazdaság 
nagymértékben támaszkodik az autóiparra, a Toyota az országban működő három gyár egyikét működteti, és tavaly 
34,9%-kal, 202 255 autóra növelte a termelését az előző évhez képest. A Cseh Autóipari Szövetség jelentése szerint a 
termelés 2022-ben összességében 10,2%-kal, 1,218 millió járműre nőtt, a legnagyobb gyártó a Volkswagen Skoda Auto 
egysége. 
 
Jobban teszik a magyar webáruházak, ha külföldre mennek 
Csak idő kérdése, hogy leszalámizzák őket a cseh versenytársak. Elkerülhetetlen lépés, hogy a magyar webáruházak 
külföldön terjeszkedjenek. A Shoptet regionális szereplő, webáruház-motort működtet, nem is rosszul: 32 ezer webshop 
üzemel a rendszerükön keresztül. Ezek éves szinten ezermilliárd forintos forgalmat bonyolítanak le. A cég központja 
Prágában van. Ennek azért is van jelentősége, mert éppen a cseh és a szlovák webáruházak azok, amik brutális tempóban 
árasztják el a piacokat, köztük a magyart is. Ilyen a Kifli, a Notino, a Mall, az Alza vagy a Gymbean.  
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Brexit – beteljesületlen álmok, gazdasági mélyrepüléssel 
A brexit óta eltelt három évben a brit gazdaság nem volt képes utolérni versenytársait. A beruházások elmaradnak, a 
nemzetközösség bázisán megálmodott új kereskedelmi dicsőség hiú ábrándnak bizonyult. 
 
Hatalmas árat fizetnek a britek, amiért kiléptek az EU-ból 
A Brexit évente 100 milliárd fontba kerül az Egyesült Királyság gazdaságának, és a hatások az üzleti beruházásoktól 
kezdve a vállalatok munkaerő-felvételi képességéig mindenre kiterjednek. 
 
Meggondolták magukat a britek: a többség szerint hiba volt a Brexit 
Három évvel a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után csaknem az összes nagy-britanniai választókörzetben hibának 
tartja a szavazásra jogosultak többsége a kilépést az Európai Unióból. 
 

http://www.rtl.be/
http://www.vg.hu/
http://www.wort.lu/
https://profitline.hu/technikai-recesszioba-kerult-csehorszag-445005
https://www.napi.hu/kulfold/petr-pavel-cseh-elnok-orosz-szankciok-zelenszkij.766733.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
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https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://www.napi.hu/
https://profitline.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/brexit-beteljesuletlen-almok-gazdasagi-melyrepulessel
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230131/hatalmas-arat-fizetnek-a-britek-amiert-kileptek-az-eu-bol-593796
https://novekedes.hu/hirek/meggondoltak-magukat-a-britek-a-tobbseg-szerint-hiba-volt-a-brexit


Anglia betiltja az egyszer használatos műanyagokat 
Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy a műanyagszennyezés csökkentésére és a tengeri környezet védelmére irányuló 
törekvés részeként októbertől betiltja az egyszer használatos műanyag evőeszközöket és tányérokat Angliában. 
 
Száz százalék közelében a brit államadósság-ráta 
A legfrissebb közfinanszírozási adatok szerint 2022 végére 100% közvetlen közelébe emelkedett a hazai össztermékhez 
(GDP) mért brit államadósság-ráta, amely hat évtizede nem mért csúcson jár. 
 
Súlyos munkaerőhiányhoz vezetett Nagy-Britannia kilépése az unióból 
Több mint 300 ezer munkavállaló hiányzik a brit gazdaságból amiatt, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból és 
megszüntette az uniós állampolgárok korábbi szabad letelepedési és munkavállalási jogosultságát. 
 
FORRÁS: 
https://www.napi.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
https://novekedes.hu/ 
 

Franciaország 

 
Emmanuel Macron: Új energetikai modellt kell építeni 
Európa jövőjének motorja a francia-német együttműködés – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel 
Macron francia államfő január 22-én a Franciaország és Németország közötti megbékélési szerződés hatvanadik 
évfordulója alkalmából a két ország kormányának és képviselőinek részvételével a párizsi Sorbonne egyetemen rendezett 
ünnepségen. 
 
Jön a szupergyors vonat Franciaország és Németország között 
Emmanuel Macron és Olaf Scholz párizsi találkozója után kiadott közös nyilatkozat alapján Párizs és Berlin közötti 
nagysebességű vonatútvonal kiépítésén fognak dolgozni, valamint az éjszakai vonatközlekedés létrehozásán. Mindkét 
tervet 2024-ben kezdenék meg. 
 
Sztrájkhullámot robbantott ki a nyugdíjreform Franciaországban 
A munkabeszüntetések január végén kezdődnek, de már csütörtökön is nagy megmozdulások voltak a nyugdíjreform ellen. 
A jelenleg is érvényes alsó nyugdíjkorhatár 62 év, és még az emelés után is az európai átlagnál korábban vonulhatnának 
nyugdíjba a franciák. Ugyanakkor a lépés segítene a nyugdíjkassza tetemes hiányának csökkentésében. 
 
WTTC: Párizs a legerősebb városi úti cél 
Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) egyik legújabb kutatása szerint a francia főváros, Párizs a világ legerősebb 
városi célpontja, azonban az előrejelzések szerint 2032-re Peking megelőzi majd. 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
www.turizmus.com 
 

Horvátország 

 
Hazánkba látogatott a horvát államfő 
Zoran Milanovic horvát elnököt, aki először látogatott el Magyarországra államfőként, Novák Katalin és Orbán Viktor is 
fogadta Budapesten. A magyar államfő elmondta: megbeszélésükön téma volt az orosz-ukrán háború, az illegális migráció 
feltartóztatása, az EU nyitása a Nyugat-Balkán felé, az infrastrukturális összeköttetés erősítése, és az energetikai 
együttműködés bővítése is. Orbán Viktor és Zoran Milanovic munkavacsorán tárgyalt a magyar-horvát kétoldalú 
kapcsolatokról és az aktuális nemzetközi ügyekről. 
 

https://kitekinto.hu/2023/01/26/instant-rovat/anglia-betiltja-az-egyszer-hasznalatos-muanyagokat/204737/
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https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/emmanuel-macron-olaf-scholz-nemet-francia-egyuttmukodes-uj-energetikai-modell.766410.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230123/jon-a-szupergyors-vonat-franciaorszag-es-nemetorszag-kozott-592096
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/sztrajkhullamot-robbantott-ki-a-nyugdijreform-franciaorszagban
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http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.turizmus.com/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/hazankba-latogatott-a-horvat-allamfo-2562211


Változnak a horvátországi autópályadíjak 
Miután Horvátország 2023. január 1-jén hivatalosan is belépett az euró- és a schengeni övezetbe, több változás is történt, 
és az árak is módosultak. A https://www.horvatorszaginfo.hu/ gyűjtéséből kiderül, hogy hogyan változtak a horvátországi 
autópályadíjak 2023-tól. 
 
Meglépik a horvátok, amire mindenki vár: dugó nélkül a tengerig 
Horvátország legkorábban 2024 végén áll át az elektronikus autópálya-díjfizetési rendszerre, teljesen megszűnik a 
fizetőkapus rendszer, helyette az automatikus rendszámtábla felismerő (ALPR) rendszerre, illetve a mikrohullámú 
adattovábbításra (DSRC) állnak át. A DSRC eddig is működött, az új rendszámtábla felismerő rendszert viszont a külföldi 
autók miatt fontos bevezetni. Az ALPR-hez egy applikációt kell majd letölteni, amit a bankkártyához kötnek: az autópálya-
díj összegével a hitelkártyát terhelik majd meg. 
 
Uniós szinten is riasztó a horvát népességfogyás 
Minden eddiginél gyorsabban fogy Kelet-Horvátország lakossága: van olyan megye, ahol a népesség az elmúlt időszakban 
éves átlagban 2,5%-os ütemben csökkent, de a demográfiai mutatók országszerte rendkívül aggasztók. A nagy ütemű 
népességfogyás kisebb részben a halálozásnak, nagyobb részben pedig az elvándorlásnak tudható be. Horvátország 
demográfiai recesszióban van, 10 év alatt ugyanis elveszítette lakosságának csaknem 10%-át, és ma már csak 3,88 millióan 
lakják. 
 
Óriási naperőművet építenek Horvátországban 
Egy 39 megawatt teljesítményű naperőmű építését tervezi a legnagyobb francia zöldenergia-termelő cég horvátországi 
leányvállalata, a Neoen Renewables Croatia a Zárához (Zadar) közeli Policnik járásban. A befektetők becslései szerint az 
erőmű évente 76,5 gigawattóra áramot termel majd, és 25 ezer háztartás áramszükségletét fedezi. 
 
FORRÁS:  
https://www.alon.hu/ 
https://hirtv.hu/ 
https://liner.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Írország 

 
Extraprofittal zárta a karácsonyi szezont a Ryanair 
A gyorsan növekedő járatszámnak és a 93%-os kihasználtságnak köszönhetően 211 millió eurós profitcsúcsot villantott a 
legutóbbi negyedévben a Ryanair. Az ír fapados kiugró teljesítményében az áremelések is szerepet játszottak. 
 
Lassan, de biztosan kivéreztetik az ír halászati ágazatot 
Az ír halászok úgy érzik, feláldozzák őket az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti, a brexit utáni kereskedelmi 
viszonyokat szabályozó megállapodás sikeréért. Az ominózus megállapodás 2021-ben lépett hatályba, és arra kötelezi az 
európai hajókat, hogy az Atlanti-óceán és az Északi-tenger bizonyos halállományaira vonatkozó kvótáik egy részét 
fokozatosan átadják az Egyesült Királyságnak. Írországnak 2025-ig 15%-kal kell csökkentenie a kvótáit, és az előrejelzések 
szerint ez évente 43 millió eurós veszteséget jelent. A számok mögött pedig számos emberi sors van.  
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Lengyelországban 76 kis moduláris nukleáris reaktort létesítenének 2038-ig 
Lengyelországban 76 SMR típusú kis moduláris nukleáris reaktort létesítenének 2038-ig. A több tízmilliárd euró értékű 
energetikai beruházás a legnagyobb lesz nemcsak Lengyelországban, de Európában is. 
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Lengyelország – választási egységfrontok matematikája 
Észtországhoz és Finnországhoz hasonlóan Lengyelországot is megrázta az orosz ukrajnai háború. Az UNICEF szerint az 
ország csaknem 1,4 millió ukrán menekültet fogadott be, és már saját polgári áldozatai is voltak. 2022. november 15-én két 
lengyel meghalt, miután egy ukrán légvédelmi rakéta eltévedt Kelet-Lengyelországban, ami majdnem a NATO-
Oroszország teljes katonai konfrontációjához vezetett. 
 
Az ukrán menekültek ezrével kezdtek vállalkozni Lengyelországban 
A kétharmaduk – a háború kimenetétől függetlenül – tartósan maradna is Lengyelországban. Az ukrán vállalkozók és cégek 
jó része a háború kitörése után azonnal igyekezett külföldön folytatni vagy újrakezdeni üzleti tevékenységét. A lehetőségek 
elsődleges célterülete Lengyelország lett, ahol február 24-e óta több mint egymillió menekült – többségükben nő – talált 
menedékre. Az ukrán állampolgárok tavaly január és szeptember között 10 200 egyéni vállalkozást és 3 600 ukrán tőkével 
működő céget regisztráltak az országban, ezzel arányuk a lengyelországi új vállalkozások számában 8,5%-ra emelkedett a 
háború kezdete előtti 1% alatti értékről. 
 
FORRÁS:  
https://profitline.hu/ 
https://makronom.mandiner.hu/ 
 

Németország 

 
Lantos: a magyar–német gazdasági kapcsolatok gyors ütemben fejlődtek az elmúlt évtizedekben 
Az elmúlt évtizedekben a magyar–német gazdasági kapcsolatok a kölcsönös bizalomra és a közös munkára alapozva 
gyors ütemben fejlődtek, és ez mindkét ország számára komoly előnyökkel járt – hangsúlyozta Lantos Csaba energiaügyi 
miniszter Budapesten, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) évnyitó estjén. Kiemelte: a 
Magyarországon működő német vállalatok nemcsak termelnek az országban, hanem részévé váltak a magyar 
gazdaságnak. 
 
Szijjártó Péter: A Boysen 60 milliárd forintos beruházással 400 új munkahelyet hoz létre Nyíregyházán 
A Boysen csoport 60 milliárd forintos beruházással 400 új munkahelyet hoz létre Nyíregyházán, ahol a cég elektromos 
autókhoz kapcsolódó alkatrészeket fog előállítani a BMW debreceni gyára számára - jelentette be hétfőn Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter. A német vállalat akkumulátortartó-takaró lemezeket fog gyártani a BMW számára. 
 
A kilátások javultak, egyre valószínűbb, hogy Németországban elkerülhető a recesszió 
2023 első heteiben egyre bizakodóbbá váltak mind a szövetségi kormány, mind a gazdasági előrejelzések készítésével 
foglalkozó németországi kutatói műhelyek. Pesszimista hangok legfeljebb egyes vállalati/vállalkozói szervezetek 
várakozásaiban tapasztalhatók. A német gazdaság – úgy tűnik - jobban átvészeli a gázválságot, mint azt akár néhány 
héttel korábban gondolták, különös tekintettel arra, hogy a gázellátás diverzifikálása a gazdaság működtetésének egyik 
fontos tényezője. 
 
A német gazdaság 0,5 százalékkal nőtt 
Németország hazai összterméke (GDP) 0,5 százalékkal nőtt a tavalyi negyedik negyedévben az előző év azonos 
időszakához viszonyítva – közölte becslése alapján a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis). A naptárhatással kiigazított 
és kiegyensúlyozott adatok szerint az Európai Unió legnagyobb gazdaságának teljesítménye 1,1 százalékkal emelkedett 
az előző év azonos időszakához képest. Az előző negyedévhez mérten viszont 0,2 százalékkal csökkent a német GDP a 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint. 
 
Változatlan szinten a német munkanélküliség 
Felülmúlta a várakozásokat a munkanélküliségi adat Németországban. Németországban kismértékben csökkent a 
munkanélküliek száma januárban, de a munkanélküliségi ráta a decemberi szinten maradt – közölte a német szövetségi 
munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA). 
 
A stratégiai földgázkészlet felhalmozását sürgeti a Bundesnetzagentur 
Nem kell gázhiánnyal számolni a tél hátralévő részében Németországban, de a következő télre készülve meg kell fontolni, 
hogy az olajkészletezés mintájára földgázból is lehetne stratégiai tartalékot képezni nemzeti vagy európai uniós szinten 
- mondta a szövetségi hálózati felügyelet (Bundesnetzagentur) vezetője. 
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Szakképzett munkavállalókat hozhat az új német vízum 
Könnyebb lehet a harmadik országból érkezők dolga Németországban. Németország az unión kívülről szeretne minél 
több szakképzett munkaerőt behozni, ennek érdekében azt tervezi, hogy megreformálja bevándorlási jogszabályait, 
hogy a nem uniós állampolgárok könnyebben munkát vállalhassanak, enyhítve a munkaerőhiányt. Erre egy márciusi 
törvénymódosítással kerülhet sor. 
 
Németországban is egyre súlyosabb a tanárhiány 
A Robert Bosch Alapítvány által közzétett legfrissebb német iskolai barométer szerint az iskolaigazgatók többsége a 
tanárhiányt tartja a német oktatási rendszer legnagyobb problémájának. Jelenleg körülbelül 30-40 ezerre becsülik a 
betöltetlen tanári álláshelyek számát – írja helyi oktatáspolitikai szakértőkre hivatkozva a Deutsche Welle. 
 
Scholz szerint a német–francia együttműködés adja Európa jövőjét 
A francia és a német vezető Párizsban találkozott az Élysée-szerződés hatvanadik évfordulója alkalmából. Olaf Scholz 
német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő is egyetértett abban, hogy Európa jövőjét országaik biztosíthatják. 
Az ünnepséget közel 300 törvényhozóval együtt tartották a Sorbonne Egyetemen. Macron szerint országaiknak Európa 
újraindításában úttörő szerepet kell vállalniuk. 
 
Németország Latin-Amerikával váltaná ki Kínát 
Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac közötti szabadkereskedelmi egyezmény gyors lezárását sürgette Olaf 
Scholz német kancellár, aki körutat tesz a térségben, részben azért, hogy lítiumforrásokat biztosítson a kínai függés 
kiváltására. A célja csökkenteni Németország gazdasági függését Kínától, diverzifikálni a külkereskedelmet, és erősíteni 
a kapcsolatokat a demokráciákkal világszerte. 
 
FORRÁS:  
www.mkik.hu   
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Nyugat-Balkán  

 
Balkáni állapotok: már az elvándoroltak sem pörgetik a GDP-t 
Egy-egy apró pozitívum kiemelhető ugyan a Nyugat-Balkán közelmúltjából, az erős 2022-es gazdasági növekedés, a 
munkanélküliség csökkenése és az energetikai együttműködések azonban gyakorlatilag délibábnak tekinthetők a térség 
hosszú távú kilátásai szempontjából. Az uniós integráció finoman szólva is elmarad a várakozásoktól, a megélhetési 
válság mellett pedig már az elvándoroltak sem tudnak annyi pénzt hazautalni, mint korábban. 
 
Albániában 6,6%-kal nőtt a harmonizált fogyasztói árindex 2022-ben 
Az albán harmonizált fogyasztói árindex 6,6%-kal nőtt 2022-ben, a legnagyobb, 13%-os árnövekedést az élelmiszerek és 
a nem alkoholos italok esetében regisztrálták. A szállítási árak 7,5%-kal, a bútorok és háztartási gépek árai 6,6%-kal 
emelkedtek. 
 
Orbán Viktor: Bosznia stabilitása és biztonsága Magyarország érdeke 
Orbán Viktor miniszterelnök és Zeljka Cvijanovic, Bosznia-Hercegovina államelnökségének elnöke a Budapesten tárgyalt 
január 24-én a két ország együttműködésének fejlesztéséről és nemzetközi, elsősorban biztonsági kérdésekről. Orbán 
Viktor kifejtette: Magyarországnak kiemelt érdeke, hogy Bosznia-Hercegovina biztonságos és stabil ország legyen. 
Hazánk a továbbiakban is kész támogatást nyújtani Bosznia uniós integrációjához és gazdasági fejlődéséhez; nyitottak 
vagyunk az együttműködésre. Zeljka Cvijanovicot január 23-án Novák Katalin köztársasági elnök is fogadta. 
 
Megalakult a boszniai szövetségi kormány 
Megszavazta az új bosznia-hercegovinai kormányt a szövetségi alsóház. A miniszterelnök a horvát nemzetiségű Borjana 
Kristo lett. A kormánytagok a Független Szociáldemokraták Pártjából, a Bosznia-hercegovinai Horvát Demokratikus 
Közösségből, valamint az úgynevezett Hármak koalíciójából kerültek ki. Borjana Kristo korábban jelezte, hogy kiemelten 
fogja kezelni az európai uniós csatlakozáshoz szükséges gazdasági és politikai reformokat. Fontosnak nevezte a NATO-
csatlakozást. 
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Szerb elnök: Belgrádnak el kell fogadnia a koszovói helyzet megoldását célzó nemzetközi javaslatot 
Szerbiának el kell fogadnia a Koszovóval fenntartott kapcsolat rendezését célzó úgynevezett francia-német javaslatot, 
ellenkező esetben leáll az ország európai uniós csatlakozása, leállnak a külföldi beruházások, és más gazdaságot és 
politikát érintő megszorítások is várhatók – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök azokat a feltételeket, amelyeket 
Szerbiával szemben támasztottak a világ vezető országai.  
 
Montenegró ipari termelése 2022-ben 3,3%-kal csökkent 
Montenegró ipari termelése 2022-ben 3,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A bányászat és a feldolgozóipar 
termelése 8,9%-kal, illetve 0,3%-kal nőtt éves szinten, míg a közüzemi szektor termelése 10,8%-kal csökkent. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://hirado.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://www.rtv.rs/ 
https://seenews.com/ 
 

Olaszország 

 
Több milliárd dolláros energetikai megállapodást kötött Olaszország és Líbia 
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Líbiában folytatott tárgyalásokat, amelyek során egy nyolcmilliárd dollár értékű 
földgázfejlesztési megállapodást is aláírtak. 
 
Kemény intézkedésekkel megy neki Olaszország a dohányosoknak 
Az elektromos cigaretták és az égésmentes dohánytermékek reklámozásának, valamint zárt térben való élvezetének 
korlátozását jelentette be az olasz egészségügyi miniszter, hangoztatva, hogy a korábbi, enyhébb szigorítások ellenére a 
lakosság 24,5%-a továbbra is dohányzik. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Románia 

 
A román GDP elérte az uniós átlag közel háromnegyedét 
Románia az utóbbi két évtizedben behozta az európai uniós GDP-átlaghoz viszonyított lemaradása csaknem 
kétharmadát. Romániának az uniós átlaghoz viszonyított egy főre jutó GDP-je az utóbbi tíz évben (2011-2021) 19,6 
százalékpontot emelkedett, a növekedés üteme szempontjából csak a 87,5 százalékpontot javító Írország és a 22,8 
százalékpontot javító Litvánia előzte meg. Románia egy főre jutó GDP-je így már nemcsak Bulgáriáét, hanem 
Görögországét, Szlovákiáét, Horvátországét és Lettországét is megelőzi, és közvetlenül Magyarország mögött áll. 
 
A román gazdaság várhatóan 2030-ig folyamatosan nőni fog 
Romániának 80 milliárd euró áll rendelkezésére az uniós helyreállítási alapból, valamint a 2021–2027-es EU-s 
költségvetésből, így van miből finanszíroznia a fejlesztéseket. A Világbank előrejelzése szerint a román gazdaság 
várhatóan 2030-ig folyamatosan nőni fog. 
 
Sokan rámozdultak a romániai offshore földgázkitermelésre 
Nagy az érdeklődés romániai Midia-térségben működő fekete-tengeri földgázkitermelésben 70%-os részesedéssel 
rendelkező Black Sea Oil and Gas (BSOG) iránt, amelyre 800 millió euróért keres vevőt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank és az amerikai Carlyle magántőke-befektető csoport. A környező országok (Magyarország, Bulgária és Ukrajna) 
állami energiavállalatai és kisebb helyi vállalatok is az érdeklődők között lehetnek. 
 
FORRÁS: 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
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Szlovákia 

 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Szlovákia Magyarország egyik legszorosabb szövetségese 
Szlovákia Magyarország egyik legszorosabb szövetségese, és a két ország elkötelezett a szoros és rendszeres párbeszéd 
fenntartásában - mondta a honvédelmi miniszter, miután megbeszélést folytatott Szlovákia védelmi miniszterével 
Budapesten. A miniszter tájékoztatta Jaroslav Nad szlovák védelmi minisztert a honvédségben zajló "fiatalítási 
folyamatról", majd a felek áttekintették az ukrajnai háború ügyét és érintették a nyugat-balkáni helyzetet is. 
 
Szlovákia: átment az alkotmánymódosítás, megnyílt az út az előrehozott választások előtt  
A szlovák parlament lehetővé tette előrehozott választások kiírását azután, hogy a törvényhozás megvonta a bizalmat a 
kormánytól decemberben. Az ehhez szükséges alkotmánymódosítást 150 képviselő közül 92-en szavazták meg. A szlovák 
alkotmány eddig nem ismerte ezt az intézményt. 
 
Visszaeséshez vezethet a villanyautó-gyártásra való átállás Szlovákiában 
Akár 10%-kal is visszaeshet a GDP Szlovákiában az elkövetkező 20 évben. A lehetséges gazdasági recesszió okát az 
elemzők az autóipar radikális megváltozásában látják. Északi szomszédunk éves gyártókapacitása mintegy 1 millió 
gépkocsi, amellyel csúcstartó: a legyártott darabszám az ország 5,4 milliós lakosságához mérten világrekord. Az autóipar 
a GDP 13%-át teszi ki Szlovákiában, ám ez most veszélybe került. Az Európai Unió döntése értelmében ugyanis 2035-től 
csak zéró károsanyag-kibocsátású autókat lehetne gyártani területén, erre pedig Szlovákia egyelőre nincs felkészülve. 
 
Ilyen még soha nem volt a szlovák autópiacon 
Szlovákia 1993-as létezése óta nem fordult elő olyan, hogy az újautó-eladásokat ne egy Škoda vezesse. 2022-ben a Hyundai 
i30 vitte el a piacot, melyből 8,5%-kal többet adtak el, mint 2021-ben, ezzel 4,8%-os piaci részesedést könyvelhetett el. A 
második helyen záró Škoda Fabia eladásai 21%-kal csökkentek, ezzel a piaci részesedése is 4,1%-ra esett vissza a 2021-es 
5,5%-ról. 2022-ben 78.841 új autót helyeztek forgalomba Szlovákiában, ami éves szinten 4,2%-os növekedést jelent. 
 
FORRÁS: 
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Szlovénia 

 
Megszavazta a szlovén parlament az új minisztereket 
A szlovén parlament megszavazta a Robert Golob kormányfő által javasolt 9 miniszterjelöltet a kormányátalakítás 
keretében, amely 19 minisztert, 1 tárca nélküli minisztert, valamint 3 teljesen új minisztériumot irányzott elő, a 
felsőoktatási, tudományos és innovációs, a szolidaritás jövője és a klíma- és energiaügyi minisztériumot. 
 
Újra fényesek a szlovén autópályák 
A szlovén autópálya kezelő vállalat (DARS) úgy döntött, visszakapcsolja éjszakára az autópályák világítását Szlovéniában, 
mert túl nagy az energiatakarékosság kockázata. A cél az volt, hogy évi 2000 megawattóra villamosenergiát takarítsanak 
meg, vagyis a szokásos fogyasztás 10%-át. A vállalatnak 700 000 eurót sikerült megspórolnia az elmúlt időszakban. A 
szlovén autó és motorkerékpár szövetség (AMZS) azonban arra figyelmeztetett, hogy az ilyen energiamegtakarítás túl 
nagy kockázattal jár, tavaly magasabb volt az autópályákon a halálos áldozatok száma, mint az elmúlt években. 
 
További 20 évig működhet a szlovén–horvát atomerőmű 
Megkapta a szükséges engedélyeket a Krško Atomerőmű, így 2043-ig biztosított a működése. Ráadásul az sem kizárt, hogy 
hamarosan új blokkot kap a Szlovénia területén található, de fele-fele arányban horvát és szlovén állami tulajdonban lévő 
létesítmény. A délszláv erőmű Szlovénia és Horvátország számára is stratégiai jelentőségű, hiszen az előbbi 
áramfelhasználásának a 20, míg utóbbinak a 16%-át adja. 
 
FORRÁS: 
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Európai Unió 

 
Az Európai Unió meghosszabbítja az Oroszország elleni szankciókat 
Az Európa Tanács pénteken úgy határozott, hogy hat hónappal, 2023. július 31-ig meghosszabbítja az Orosz Föderáció 
gazdaságának egyes ágazatait megcélzó korlátozó intézkedéseket – olvasható a tanács oldalán. Az oldal 
megfogalmazása szerint a szankciókat, amelyeket először 2014-ben vezettek be az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
fellépésekre válaszul, 2022 februárja óta jelentősen kibővítették, tekintettel Oroszország katonai agressziójára. 
 
Az Egyesült Államok és az eurózóna is elkerülheti a recessziót 
Részben a kínai nyitásnak köszönhetően optimistábbak a szakértők a világgazdaság idei helyzetét illetően, úgy vélik, 
hogy az Egyesült Államok és az eurózóna is elkerülheti a recessziót. Vannak azonban még óvatosságra intő jelek. 
 
Minimáljövedelem bevezetéséről dönt az EU az uniós állampolgároknak 
A szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése érdekében az Európai Unió Tanácsa ajánlást fogadott el a 
megfelelő minimumjövedelem tagállami bevezetésére – tájékoztatott az uniós tanács január 30-án. 
 
Rögzített áramárat javasol az Európai Bizottság 
Az Európai Unió úgy próbálja átalakítani a villamosenergia-piacot, hogy a fogyasztók energiaszámlái kevésbé függjenek 
a fosszilis tüzelőanyagok árának rövid távú ingadozásaitól – jelentette be január 23-án az Európai Bizottság, elindítva a 
javaslatról szóló nyilvános konzultációt.  
 
Kibocsátás-kereskedelem: elég lehet a klímaváltozás megfékezésére? 
Az Európai Unió korábban az északi országok pozitív tapasztalatait látva a szénadó bevezetése felé kacsingatott, ebből 
azonban nem lett semmi. Lettek helyette kibocsátáscsökkentési vállalások és a kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
létrehozása. Kérdés, hogy ezekkel hosszabb távon lehet-e látványos eredményeket elérni. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.napi.hu   
 

FÁK-országok régió 

 
Oroszország egyik legnagyobb bankját majdnem teljesen agyoncsapták a szankciók 
Zuhant a Sberbank, a legnagyobb orosz hitelnyújtó tavalyi profitja, részben az Ukrajna elleni orosz intervenció miatt 
Oroszországgal szemben foganatosított nyugati szankciók hatására, ami érzékenyen érintette a bankszektor egészét is. 
A Sberbank, amely tavaly szinte az összes európai piacot elhagyta, a nagy pénzkiáramlással, valamint részben azzal 
indokolta a 2022-es nyereségének esését, hogy - több más bank mellett - kitiltották a SWIFT nemzetközi fizetési 
hálózatból. 
 
Ez komolyan beleszól a gabonaárakba: történelmi rekordon Oroszország búzatermése 
Oroszország 2022 évi termése gabonafélékből és egyéb szemesterményekből eléri a 151 millió, ezen belül búzából a közel 
103 millió tonnát, ami abszolút történelmi rekordot jelent, és emiatt a legutóbbi amerikai becsléseket is mintegy 10 millió 
tonnával felfelé kellett módosítani. Ez a mennyiség egyben lehetőséget teremt egy rekordmennyiségű és rekordértékű 
exportra is, amelynek mennyisége már 2022 végéig 4,1-4,5 millió tonnára becsülhető, ami világszerte nyomást gyakorol 
a búza nemzetközi kereskedelmére, bár egyelőre az oroszok – a spekulációk elkerülése érdekében – nem adtak ki 
hivatalos nyilatkozatot az exportlehetőségekről. 
 
Kiszipolyozza a nyugdíjra félretett pénzeket Oroszország, hogy finanszírozza a költségvetést 
Oroszország nemzeti vagyonalapja január 1-jén 148,4 milliárd dollárra zsugorodott, ami 38,1 milliárd dollár csökkenést 
jelent egy hónap alatt, mivel a kormány részben ebből igyekszik finanszírozni a költségvetési hiányt. A minisztérium 
közlése szerint decemberben 2,41 ezermilliárd rubelt (mintegy 35,1 milliárd dollárt) költött a hiány fedezésére az 
olajbevételekből felépülő vagyonalapból. Ezt az alapot eredetileg a nyugdíjrendszer támogatására hozták létre, azonban 
az orosz kormány a nehéz helyzetben lévő állami vállalatok, köztük az Orosz Vasutak és az Aeroflot légitársaság 
támogatására is igénybe vette. 
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Oroszország elveszíti az energiaharcot a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint 
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója szerint Oroszország elveszíti a Nyugattal vívott 
energiaháborút, mivel Kína és India nyersolajvásárlásai valószínűleg nem fogják ellensúlyozni az Európába irányuló 
szállítások csökkenését. Az Energiaügyi és Levegőtisztasági Kutatóközpont független elemzése kimutatta, hogy az orosz 
fosszilis tüzelőanyag-exportból származó bevételek decemberben összeomlottak, ami jelentősen akadályozza Vlagyimir 
Putyin elnök törekvéseit az ukrajnai háború finanszírozására. A jelentés szerint az orosz nyersolaj tengeri behozatalára 
vonatkozó európai uniós tilalom és a G7-ek által meghatározott árplafon első hónapja napi 160 millió euró (173,4 millió 
dollár) becsült költséget jelentett Moszkvának. 
 
Pénzügyminisztérium: Mindkét ország gazdaságát erősítik a magyar-kazah kapcsolatok 
Magyarország és Kazahsztán erős kapcsolatai hozzájárulnak hazánk energiabiztonságának növeléséhez – mondta Varga 
Mihály pénzügyminiszter a Magyar-Kazah Üzleti Tanács ülésén és üzleti kerekasztalán a szaktárca kiadott közleménye 
szerint. A tárcavezető hozzátette: „Kazahsztán a világ 9. legnagyobb országa, hazánk fontos stratégiai partnere a közép-
ázsiai térségben, és előkelő helyet foglal el Magyarország keleti kapcsolatainak fejlesztésében. A Magyarország és 
Kazahsztán közötti áruforgalom 2021-ben meghaladta a 420 millió dollárt.” 
 
Kazah–magyar tőkealap indul a gazdasági együttműködés erősítésére 
Közös kazah–magyar kockázati tőkealap létrehozásáról írt alá nyilatkozatot a Széchenyi Alapok és a kazah–szingapúri 
kockázatitőke-befektető Steppe Capital Budapesten. A magyar tőkealap-kezelő közleménye szerint a közös tőkealap két 
részalapból áll majd, egy magántőke- és egy kockázati tőkealapból, amelyekből magas hozampotenciállal rendelkező 
nemzetközi befektetések valósulhatnak meg. A befektetés, amelyben mindkét fél 50-50 százalékos részesedéssel bír 
majd, mindkét részalap esetében eléri a 10 millió amerikai dollárt. Az alapkezelést teljes egészében a Széchenyi Alapok 
végzi.  
 
Kazahsztán korlátozza az orosz állampolgárok vízumát 
A január 26-tól hatályos rendelkezés értelmében Oroszország, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió másik három 
tagállama, Fehéroroszország, Örményország és Kirgizisztán állampolgárainak három hónapi tartózkodás után 
legkevesebb kilencven napra el kell hagyniuk Kazahsztánt, s csak ezután térhetnek vissza az országba. Az új eljárásról 
szóló javaslatot a kazah belügyminisztérium terjesztette elő, arra hivatkozva, hogy az állam így hatékonyabban tudja 
ellenőrizni a bevándorlást. A múlt évben orosz állampolgárok ezrei, nagyrészt fiatal és középkorú férfiak költöztek 
Kazahsztánba, miután Oroszország megindította ukrajnai háborúját. 
 
Szijjártó Péter szerint fontos szerepe lehet az azeri gáznak 
„A megnövelt azerbajdzsáni földgázkitermelésnek fontos szerepe lehet Magyarország és Közép-Európa 
energiabiztonságában, ennek azonban előfeltétele a térségbeli infrastruktúra fejlesztése, amihez pedig szükséges az 
európai uniós támogatás. Mindenki számára világossá vált, hogy az úgynevezett diverzifikációról már nem elég beszélni, 
hanem az valós fizikai kényszerré vált. Ha Európa nem tud újabb energiaforrásokat szerezni, ha nem tud újabb 
energiaszállítási útvonalakat építeni, akkor az energiaellátás nem lesz biztonságban” – közölte Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter. 
 
Kiemelt stratégiai partnere lesz Magyarországnak Azerbajdzsán 
Magyarország egy fokozattal feljebb emelte az együttműködés szintjét Azerbajdzsánnal, a kiemelt stratégiai partnerség 
szintjére – jelentette be Orbán Viktor, miután Ilham Aliyev azeri elnökkel találkozott. Az együttműködés szintjét, azért 
emelték, mert „mindkét ország jól látja, hogy nemcsak Európa, hanem az Európával kapcsolatban lévő térségei is a 
világnak a veszélyek korába léptek” – áll sajtóközleményükben. Közös közleményük alapján a partnerség leginkább 
energetikai téren lesz majd fontos: az energiadiverzifikáció igénye felértékeli Azerbajdzsánt, és üdvözölik, hogy 
Azerbajdzsán elkötelezte magát az európai energiabiztonság javítása mellett 
 
Üzbegisztán nagykövetséget nyit Budapesten, Orbán fogadta a Türk Befektetési Alap elnökét 
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelitában fogadta Bagdad Amrejevet, a Türk Befektetési Alap elnökét – közölte Havasi 
Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A sajtófőnök elmondta azt is, hogy a türk államok befektetési alapja 350 millió 
dolláros alaptőkével indul, és a kis- és középvállalkozások projektjeit kívánja elsősorban támogatni. Az alap lesz a Türk 
Államok Szervezetének legfontosabb közös pénzügyi intézménye, melynek célja a tagállamok – Azerbajdzsán, 
Üzbegisztán, Kazahsztán, Törökország, Kirgizisztán és megfigyelőként Türkmenisztán és Magyarország – gazdasági 
potenciáljának mobilizálása, a kereskedelmi és gazdasági együttműködés erősítése közös projektek, befektetések 
megvalósításával. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki jó hírnek nevezte, 
hogy mára Magyarország nagykövetséget nyitott minden türk államban, és a szervezet országai közül utolsóként 
Üzbegisztán is bejelentette, hogy diplomáciai képviseletet hoz létre Budapesten. 

https://nrgreport.com/cikk/2023/01/20/oroszorszag-elvesziti-az-energiaharcot-a-nemzetkozi-energiaugynokseg-vezetoje-szerint/
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2023/01/26/penzugyminiszterium-mindket-orszag-gazdasagat-erositik-a-magyar-kazah-kapcsolatok
https://www.vg.hu/extra/2023/01/kazah-magyar-tokealap-indul-a-gazdasagi-egyuttmukodes-erositesere
https://www.vg.hu/kozelet/2023/01/kazahsztan-korlatozza-az-orosz-allampolgarok-vizumat?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://index.hu/gazdasag/2023/01/24/azerbajdzsan-foldgaz-energiabiztonsag-ellatas-szijjarto-peter/
https://telex.hu/belfold/2023/01/30/novak-katalin-azerbajdzsan-elnok-hivatalos-latogatas-fogadas-sandor-palota-orban-viktor
https://telex.hu/belfold/2023/01/27/uzbegisztan-nagykovetseget-nyit-budapesten-orban-fogadta-a-turk-befektetesi-alap-elnoket


Üzbegisztán GDP-je 2022-ben 80,4 milliárd dollárra nőtt 
Üzbegisztán bruttó hazai terméke (GDP) 2022-ben 5,7%-kal 883,34 billió üzbég szomra növekedett (körülbelül 80,4 
milliárd dollárra). A Statisztikai Hivatal szerint az egy főre jutó GDP 2255 dollárra nőtt. A reálnövekedés a 2021-es szinttel 
összehasonlítva 5,7%-os volt. A GDP-arányos árutermelés 484,7 billió szomra (+5,2%-kal), a szolgáltatások 343,3 billió 
szomra (+8,5%-kal), a nettó termékadó pedig 60,3 billióra (de 0,8%-os csökkenés történt) emelkedett. A kereskedelem, 
szállás és vendéglátás is 9,3%-kal, a szállítás, az információs és kommunikációs szféra pedig 14,7%-kal gyarapodott.  
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Kína 

 
Olyan válságos állapotba került a kínai költségvetés, hogy már Pekingben is aggódnak 
Egyértelművé vált, hogy Kína fájdalmason nagy áldozatot hozott a Covid-járvány megfékezésére, amikor teljes 
lezárásokkal próbálta megfékezni a betegség terjedését: a költségvetési hiány elérte az 1300 milliárd dolláros rekordot. A 
8960 milliárd jüan összhiány egyre nehezebb költségvetési helyzetbe hozza az országot és a tartományokat, és 
megnehezíti a kormány számára, hogy a tavalyi növekedési visszaesés után költségvetési kiadásokkal támogassa a 
gazdaságot. 
 
Újabb lépés a technológiai háborúban: az USA nem ad ki engedélyeket a Huawei-nek történő exportra 
A Biden-kormányzat leállította az amerikai vállalatok számára a Huawei-nek történő exportra vonatkozó engedélyek 
kiadását. Az USA így egyre közelebb kerül az amerikai technológia értékesítésének teljes betiltásához a kínai távközlési 
óriáscég számára - írja a Financial Times. Több, a kormányzaton belüli megbeszéléseket ismerő forrás a lapnak elmondta, 
hogy a kereskedelmi minisztérium értesített néhány vállalatot, hogy nem ad többé engedélyt amerikai technológia 
exportálására a Huawei-nek. Ez Washington legújabb lépése a technológiai vállalat megfékezésére irányuló kampányban, 
amely a nemzetbiztonsági tisztviselők szerint segíti Kínát a kémkedésben. 
 
Technológiai háború: reagált Kína a Huawei elleni újabb amerikai lépésre 
Az Egyesült Államok leállította a Huawei kínai távközlési óriásvállalatnak szánt alkatrészek exportengedélyeinek kiadását, 
ami miatt Mao Ning kínai külügyi szóvivő "súlyos aggodalmának" adott hangot. A Huaweit még 2019-ben, a Donald Trump 
akkori amerikai elnök vezette kormányzat helyezte feketelistára nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, ellehetetlenítve 
a kínai cég számára a készülékeihez használt, amerikai fejlesztésű technológiákra épülő alkatrészek és szoftverek 
beszerzését. Az amerikai hírközlési hatóság (FCC) tavaly novemberben újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be a 
Huawei ellen; megtagadták a cég legújabb eszközeinek engedélyezését, emellett behozatali és értékesítési tilalmat 
vezettek be több más kínai telekommunikációs vállalat eszközeire is. 
 
Máris diplomáciai botrányt okozott az új cseh államfő, Peking vörös vonalakat emleget 
Petr Pavel megválasztott cseh államfő és Caj Jing-ven tajvani elnök telefonos egyeztetését bírálta kedden Mao Ning kínai 
külügyi szóvivő, azt vetve Prága szemére, hogy a lépéssel kétségbe vonta Kína szuverenitását és károkat okozott a kínai-
cseh kapcsolatokban. Sajtótájékoztatóján Mao Ning leszögezte: az egyeztetéssel Pavel "átlépte a vörös vonalat", és 
emlékeztetett arra, hogy a kínai kormány már a telefonbeszélgetés terve hallatán tiltakozott Prágánál, ám a cseh fél ezt 
nem vette figyelembe.  
 
Újra eláraszthatják a kínai diákok kedvenc országaikat 
A Covid következtében hozott, három éven át érvényes ideiglenes intézkedések eltörlésével Kína nyomást gyakorol a 
diákokra, hogy menjenek vissza a tengerentúli egyetemekre - írja a Bloomberg. Kína kormánya közölte a külföldi 
egyetemeken diplomát szerző diákokkal, hogy vissza kell térniük a fizikai tantermekbe, mert megszüntetik az országban 
azokat az ideiglenes szabályokat, amelyek lehetővé tették, hogy az online szerzett diplomákat akkreditálják Kínában. 
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Törökország 

 
Orbán Viktor a török külügyminiszterrel tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnök Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel folytatott tárgyalását követően elmondta, hogy 
Magyarország elkötelezett a gazdasági kapcsolatok fejlesztése mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy 
sikerüljön elérni a 6 milliárd USD-s kétoldalú kereskedelmi forgalmat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
kiemelte, hogy a magyar–török együttműködés nagy segítséget jelent a 3 fő biztonsági kihívás (az orosz–ukrán háború, 
energiaválság, migráció) kezelésében, az erről szóló egyezményt a következő magas szintű találkozón alá is írhatják. 
 
A török jegybank 22,3%-on tartja az év végi inflációs előrejelzést 
A Török Köztársaság Központi Bankja (CBRT) továbbra is tartja a 2023-ra és 2024-re az év végén becsült inflációs 
előrejelzését, mely szerint a fogyasztói árak idén 22,3%-kal, jövőre pedig 8,8%-kal emelkednek. 
 
Gáláns intézkedéssel stabilizálná a lírát a török jegybank 
A török jegybank közölte, hogy devizaváltási támogatást nyújt azoknak a cégeknek, amelyek devizabevételeket 
realizálnak, köztük a turisztikai és exporttal foglalkozó vállalkozásoknak. A cégek mintegy 2%-os váltási támogatást 
kaphatnak, amennyiben vállalják, hogy nem vesznek külföldi devizát egy előre meghatározott ideig, míg a maradékot a 
váltó számlákon parkoltatják, a líra védelmére létrehozott megoldás keretében. 
 
Svédország tagságát megvétózná, Finnországot felvenné a NATO-ba a török elnök 
Először mondta ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök, hogy a Svédországgal kialakult konfliktus miatt nem hagyná jóvá az 
skandináv állam NATO-csatlakozási kérelmét, Finnországét ellenben igen. Erről néhány nappal azt követően ejtett szót, 
hogy felfüggesztette a tárgyalásokat a két északi országgal. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Benzinhiány: Amerikai is elkezdte kongatni a vészharangot 
Az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjén vannak az amerikai szezonális benzinkészletek és miután az orosz 
energiahordozókra az Európai Unió tilalmat vetett ki, a nyáron hiány fenyeget a keleti parton. Ha ezt elkerülik, akkor 
jelentős drágulásra számíthatnak a kutakon. 
 
Zöldforradalom indult az amerikai energetikában 
Az áramtermelésben a szél- és a napenergia részaránya az év végére már 16%-ra nő az Egyesült Államokban, ahol a 
többség után már a politika is támogatja a megújuló források fokozottabb használatát. A folyamat vesztese a szén lesz. 
 
Az amerikai gazdasági aktivitás januárban már a hetedik hónapja lassul 
Az amerikai gazdasági aktivitás januárban már a hetedik egymást követő hónapban lassult, valamint ismét megindult 
az input-árak emelkedése. 
 
A Google is gigantikus elbocsátásokba kezd 
Világszerte 12 ezer dolgozójától válik meg a Google. Az anyavállalat bejelentette, hogy a gazdasági válság és az infláció 
miatt 6%-os leépítésre van szükség. A hírt Sundar Pichai vezérigazgató közölte e-mailben az alkalmazottakkal. Mint a 
levélből kiderült, az amerikai munkavállalók legalább 16 hetes végkielégítést és hathavi egészségügyi juttatást kapnak, 
más régiókban pedig a helyi szabályok alapján döntenek. 
 
Az Egyesült Államok kormánya beperelte a Google-t 
Az Igazságügyi Minisztérium és az Egyesült Államok nyolc állama beperelte a Google-t, azzal vádolva, hogy jogellenesen 
visszaél az online hirdetéseket működtető technológiája monopóliumával. Ez az első trösztellenes per, amelyet az 
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ügynökség Joe Biden elnök alatt indított egy technológiai óriás ellen, és azt mutatja, hogy fokozódik a jogi nyomás a 
világ egyik legnagyobb internetes vállalatán. 
 
Nem is olyan rossz az amerikai zöldipari törvény 
Az európai politikusok azon töprengenek, hogyan reagáljanak Washington 369 milliárd dolláros zöld támogatási 
csomagjára, amellyel a vállalatokat a kontinensükön akarják tartani. A törvény hatásait azonban a média és a politikusok 
erősen eltúlozták – állítja a Német Gazdasági Intézet egy új tanulmányában. 
 
Egy amerikai állam betiltaná az elektromos autókat 
Míg 2035-től az Európai Unió már csak elektromos meghajtású járműveket szeretne látni az utakon, akárcsak Kalifornia 
állam, Wyoming vezetése kitiltaná területéről a villanyautókat. 
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Kanada 

 
Jelentős kárpótlást fizet Kanada az őslakosoknak 
A kanadai kormány és az őslakosok közötti kapcsolatokért felelős minisztérium bejelentette, hogy az ottawai vezetés 
2,8 milliárd kanadai dollár (760 milliárd forint) kárpótlás fizetésére vállalt kötelezettséget, hogy jóvá tegye ezzel "a 
kollektív kárt, a nyelv, a kultúra és a hagyományok elvesztését", amelyet az őslakosok államilag jóváhagyott, de a 
katolikus egyház vezette bentlakásos iskolákba kényszerítése okozott évtizedeken át. A tárca tájékoztatása szerint az 
összegből a 325 népcsoport oktatását, kultúráját és nyelvét kívánják feléleszteni Nyugat-Kanadában. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Két templomot épített újjá Mexikó a magyar kormány segítségével 
Büszkék vagyunk arra, hogy a világ második legnagyobb katolikus államában Magyarország kormányának segítségével 
két templomot építettek újjá - jelentette ki Szijjártó Péter Mexikóban a részben magyar forrásból felújított tepoztláni 
Jézus Születése-templom átadó ünnepségén. 
 
Szijjártó: Mexikó az első számú latin-amerikai partnere Magyarországnak 
A hazai gazdaság sokat profitál a Magyarország és Mexikó közötti együttműködés fejlődéséből, számos magyar vállalat 
erősíteni tudta jelenlétét a latin-amerikai ország piacán – jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mexikóvárosban. A tárcavezető arról számolt be, hogy Mexikó az utóbbi 
időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül, és mára a legfejlettebb iparral rendelkező tizenöt ország közé tartozik a 
világon. Magyarország számára Mexikó az első számú partner Latin-Amerikában, az együttműködés, a helyi gazdaság és 
ipar fejlődéséből pedig magyar vállalatok is sokat profitálhattak az elmúlt években. 
 
Magyarország és Ecuador védelmi és szénhidrogénipari együttműködési megállapodást köt 
A megállapodás fő célja az újabb biztonsági kockázatok kialakulásának megelőzése és az energiaellátás garantálása – 
jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Quitóban. – A világ súlyos 
biztonsági és energiaellátási válságokkal küzd, és azok az országok tudnak legjobban úrrá lenni ezeken a nehézségeken, 
amelyek a legszélesebb körű partnerségeket építik ki – hangsúlyozta a tárcavezető. 
 
Szijjártó Péter támogatja a Kuba elleni embargó feloldását 
A blokádok és a szankciók sikertelenek a céljaik elérése szempontjából, és csak nehézségeket okoznak azoknak az 
embereknek, akik nem tehetnek ezek okairól, ez tapasztalható Európában és Kubában is – közölte a tárca tájékoztatása 
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szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Havannában. A tárcavezető mindenekelőtt arról számolt be, hogy 
a világ napjainkban a veszélyek korszakát éli, fegyveres konfliktus zajlik Ukrajnában és több más országban, az infláció az 
egekben van, az élelmiszerellátás akadozik és a migrációs hullámok is egyre súlyosabbak. 
 
Közös pénz bevezetésén gondolkodik Brazília és Argentína 
Dél-Amerika két legnagyobb gazdasága közös pénzt akar, és arra számít, hogy ehhez a valutaunióhoz később más dél-
amerikai államok is csatlakoznak. “Meg akarjuk szüntetni az akadályokat a két állam kereskedelemében, egyszerűsíteni 
kívánjuk a szabályokat és bátorítani a helyi valuták használatát” – írta Argentína és Brazília elnöke közös kiáltványában. 
Luiz Inacio Lula da Silva (képünkön) január elsején kezdte meg elnöki munkáját Brasiliaban, és első elnöki útja 
Argentínába vezet. Elődjének, a szélsőjobboldali Jair Bolsonarónak pokolian rossz volt a kapcsolata az argentin elnökkel, 
Alberto Fernandez peronista baloldali vezetővel. 
 
Brazília és Kína együtt nyomják le a szójaárakat 
Lassan, de biztosan emelkedik Kína saját szójatermelése, a braziloké pedig sokkal gyorsabban. Éves szinten mintegy 6-
10 millió tonnával növekszik a világpiacon helyét kereső babmennyiség. Bár az ázsiai óriás gazdasága idén élénkülni fog, 
a szója behozatala legfeljebb a két évvel ezelőttit szintet éri el. Az elmúlt két évben Kína csökkentette a szójabab 
importját. 2022-ben 5,6%-kal 91 millió tonnára esett a behozatal. Brazíliából 6,45%-kal kevesebb szóját importáltak. A 
dél-amerikai ország 54,4 millió tonnás exportjával továbbra is 60%-os piaci részesedést mondhat magáénak a kínai 
piacon. Az USA-ból 8,5%-kal 29,5 millió tonnára esett a behozott bab mennyisége (32%-os részesedés). Argentínából 
pedig 2 százalékkal 3,65 millió tonnára. 
 
Tüntetők ezrei vonultak utcára Peru fővárosában 
Tüntetők ezrei vonultak utcára Peru fővárosában, ahol a második egymást követő napon rendőrök könnygázzal oszlatták 
őket. A demonstrálók egyértelművé tették: folytatni fogják a megmozdulásokat, hogy követeljék Dina Boluarte elnök 
lemondását. A Limában tüntetők közül sokan távoli andoki régiókból érkeztek, ahol több tucatnyian haltak meg az ország 
nagy részét elborító zavargások közepette, amióta Pedro Castillót, Peru első vidéki, andoki származású vezetőjét 
megbuktatták és bebörtönözték, miután a múlt hónapban megpróbálta feloszlatni a kongresszust. 
 
Rangos nemzetközi díjat kapott Salvador leendő Bitcoin városa 
Közel két és fél évvel azután, hogy Salvador elsőként fogadta el a bitcoin (BTC) törvényes fizetőeszközként való 
használatát, nemzetközi díjat nyert a vulkán tövében épülő, ambiciózus és környezetbarát Bitcoin City elnevezésű 
projektjéért. Salvador kormányának Bitcoin City projektje a LOOP globális designplatform zsűrijének elismerését kapta 
az 56 országból benyújtott 705 pályázat közül – jelentette január 25-én a Noticias de Bariloche (NDB) argentin 
médiaorgánum. 
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Közel-Kelet 

 
Helyreállt Izrael turizmusa tavaly 
Belátható időn belül megdönthetőnek tartja a 2019. évi látogatószámot az izraeli turisztikai minisztérium. Közel 2,7 millió 
külföldi látogatót fogadott Izrael 2022-ben, ami mintegy 60%-a a járvány előtti látogatószámnak. 
 
Koronavírus-vakcina: fellélegezhetnek az oltottak, fontos eredményt közölt Izrael 
Izrael közölte: nem azonosított olyan tudományos bizonyítékot, amely azt mutatná, hogy a Pfizer-BioNtech vakcinája 
összefüggésben állna a stroke előfordulásával az oltottakban. 
 
A dubaji milliárdos Khalaf Al Habtoor idén 3 milliárd dollárt tervez befektetni Közép-Európában  
Al Habtoor 3 milliárd dollár értékben bővítené az ingatlanvagyonát az Európai Unióban, elsősorban hazánkban és a 
szomszédos országokban. Az arab tőke hosszú ideje áramlik a térségbe, a magyarországi befektetések jelentősen 
nőhetnek, miután sok más piac veszített a vonzerejéből. A dubaji milliárdos Khalaf Al Habtoor idén 3 milliárd dollárt tervez 
befektetni Közép-Európában, hogy tovább bővítse ingatlan- és szállodabirodalmát. 
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Több pénzük van, mint az éves brit GDP, és nem szívbajosak 
Az Arab-öböl menti országok vagyonalapjai teljesen átrendezik a globális befektetések szerkezetét. A közel-keleti állami 
vagyonalapok tavaly 89 milliárd dollárt fektettek be, az Öböl menti országok immár nem is titkolják, hogy vagyonuk 
diverzifikációját geopolitikai befolyásuk növelésére szeretnék felhasználni. 
 
Olajhiányra figyelmeztet a világ legnagyobb olajcégének vezére 
A világ legnagyobb olajtársaságának vezetője aggódik a globális nyersolajellátás miatt - írja a CNBC. A jelenlegi piaci 
dinamika - például Kína lassulása és a Covid-19 járványból még mindig lábadozó légiközlekedési ágazat - viszonylag 
visszafogottan tartja a keresletet, de ez hamarosan megváltozik. Amin Nasser, a Saudi Aramco vezérigazgatója attól tart, 
hogy a világnak nem lesz elég szabad kapacitása 
 
Biden nem tartotta ígéretét – a szaúdiak megúszták 
Hónapokkal azután, hogy a Fehér Ház megfogadta, hogy megbünteti Szaúd-Arábiát az amerikai felszólítások ellenére tett 
olajkibocsátás csökkentéséért a Biden-adminisztráció véget vetett Szaúd-Arábia megtorlásáról szóló tervének. 
Hangsúlyozva a két ország régóta fennálló biztonsági kapcsolatait. 
 
Hiába olcsó az orosz olaj, Szaúd-Arábia maradt Kína legnagyobb beszállítója 
A vártnál gyengébb belföldi kereslet és a diszkontáron kapható orosz olaj ellenére lényegében nem változott a Szaúd-
Arábia által Kínába exportált olaj mennyisége tavaly 2021-hez képest – derül ki az ország vámhivatalának pénteken 
közzétett jelentéséből. 
 
Szaúd-Arábiában egyre több a női munkavállaló 
Szaúd-Arábiában nő került az iszlám két szent városa, Mekka és Medina között közlekedő gyorsvonat vezetői ülésébe, 
Daraa Alit tavaly 28 ezer jelentkező körül választották ki - derül ki az AFP francia hírügynökség vasárnapi, a szaúd-arábiai 
nők gyorsan változó társadalmi szerepéről szóló tudósításából. 
 
Uniós korrupció: Katar kikéri magának, hogy belerángassák a Katargate-be 
Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari külügyminiszter szerint országát nem szabad belerángatni az Európai 
Parlamentet érintő vesztegetési ügybe, mivel a vizsgálatok még folyamatban vannak. Az évtizedek óta legnagyobb 
nyilvánosságra került európai parlamenti korrupciós botrányban a gyanú szerint Katar és Marokkó EP-képviselőket, 
parlamenti asszisztenseket, valamint civil szervezeteket vesztegetett meg az Európai Parlament döntéseinek 
befolyásolása érdekében. 
 
Inflációs válsággal is küzdenek Iránban 
A konzervatív elnök az infláció elleni harcot és a riál, az iráni fizetőeszköz védelmét jelölte meg az idei költségvetés céljának. 
Iránban négy hónapja tart a politikai tiltakozás az iszlamista vallási diktatúra ellen. 46 százalékos az infláció hivatalosan 
Iránban, de a statisztikai hivatal is elismeri, hogy a legfontosabb fogyasztási cikkek árának emelkedése egy év alatt elérte 
a 70 százalékot.  
 
Lekapcsolták őket a bankok globális rendszeréről, most összeborul a két kitiltott ország 
Irán és Oroszország összekapcsolta bankközi kommunikációs és átutalási rendszereit, hogy felpörgessék a két ország 
nemzetközi kereskedelemét és a határon átnyúló pénzügyi tranzakciókat - írja a Reuters. Mintegy 700 orosz bank és 106 
nem orosz bank 13 különböző országból csatlakozik majd ehhez a rendszerhez. 
Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva. 
 
Váratlan irányból érte támadás az iráni rezsimet 
Egy iráni miniszter nagyobb nyitottságra és a nőkkel szembeni szigorú elvárások enyhítésére szólította fel az iráni 
társadalmat a helyi média jelentése szerint. Ezatollah Zarghami kulturális örökségvédelmi és idegenforgalmi miniszter 
beszélt arról, hogy "A szűklátókörűség jelen van az országban, de nem léphetünk fel többé keményen az emberekkel 
szemben" - jelentette ki, hozzátéve: ahhoz, hogy az idegenforgalom fellendüljön, és a társadalmi élet javuljon, nyitottabbá 
kell válni, meg kell érteni az embereket, és nem szabad szigorúan viselkedni velük szemben. 
 
Két év alatt az ötödik kormány is megbukott Kuvaitban 
Bejelentette kabinetje lemondását Ahmad Navaf el-Ahmad Ál Szabáh kuvaiti kormányfő a megválasztott parlamenttel 
kialakult hatalmi harc közepette. Misál el-Ahmad al-Dzsábir Ál Szabáh trónörökös – aki lényegében átvette az emír hivatali 
teendőit – tavaly nevezte ki Ahmad Navaf el-Ahmad Ál Szabáht a miniszterelnöki tisztségre, és előrehozott választásokat 
írt ki annak reményében, hogy véget vethet a dugába dőlt pénzügyi reformkísérletek körül kialakult vitáknak. 
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Iránt célozta, Irakot döntötte válságba az amerikai szankció 
Az illegális pénzek Iránba csorgását akarta meggátolni novemberben a New York-i Federal Reserve, amikor szigorú 
kontrollt vezetett be a szomszédos Irak kereskedelmi bankjainak nemzetközi dollár átutalásaira. A szankció azonban a 
szövetséges Irak gazdaságát találta lágyékon: a dinár szakad, az élelmiszerárak felszöktek, az import megdrágult, és van, 
aki már arról beszél: az ország gazdaságát válságba taszították. 
 
Így kerülné ki Moszkva hivatalos szövetségese az orosz szállítási útvonalakat 
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök hivatalos látogatáson az Egyesült Arab Emírségekben járt. A látogatás során a két 
ország egy-egy vállalata megállapodást írt alá a Kaszpi- és a fekete-tengeri flotta, illetve a part menti infrastruktúra 
fejlesztéséről – írja a Portnews.ru. A megállapodással az a cél, hogy csökkentsék Kazahsztánnak az orosz tranzittól való 
függőségét. 
 
Dubajban most is dübörög az ingatlanpiac 
Az Egyesült Arab Emírségek és különösen Dubaj ingatlanpiaca 2022-ben rekordot döntött az adásvételek számát tekintve. 
A szakértők előrejelzései szerint ez a tendencia 2023-ban is folytatódni fog, a globális gazdasági kilátások ellenére. A nagy 
vagyonnal rendelkező magánszemélyek az elmúlt 18 hónapban is Dubaj felé fordultak. 
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Afrika 

 
A nigériai elnök 538,05 millió dollárt kap mezőgazdasági fejlődési programra 
538,05 millió dollárt kapott Muhammadu Bihari nigériai elnök a nigériai speciális agráripari feldolgozó zónák (SAPZ) első 
fázisának fejlesztésére. A Naija News szerint az programra fordítandó összeget az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB), 
közösen az Iszlám Fejlesztési Bankkal (IsDB) és a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alappal (IFAD) adja. A nigériai 
speciális agráripari feldolgozó övezetek, amelyek jelenleg még az első fázisban vannak, a szövetség hét államát fedik le a 
jövőben.  
 
Kínai pénzből nyitották meg az óriási kikötőt Afrika legnépesebb országában 
Nigéria hétfőn megnyitotta Lagosban az egymilliárd dollárból épített mélytengeri kikötőt, amely várhatóan enyhíti az 
ország kikötőinek zsúfoltságát, és segít abban, hogy az ország az átrakodás olyan afrikai csomópontjává váljon, ahol a 
más célállomásokra irányuló tranzitárukat is kezelik. Az új Lekki mélytengeri kikötő 75%-ban a China Harbour Engineering 
Company és a Tolaram csoport tulajdonában van, a fennmaradó részen pedig Lagos állam kormánya és a Nigériai Kikötői 
Hatóság osztozik. 
 
Afrika egymilliárd dolláros új űrkikötőt kap Dzsibutiban 
A Vörös-tenger partján fekvő kelet-afrikai Dzsibuti negyedakkora, mint Magyarország, és alig egymillió lakosa van, a 
gazdasága meglehetősen fejletlen, de a válságtérségben nyugodt pontnak számít. Fekvése azonban az Egyenlítő 
közelsége miatt ideális az űrrepülőtér megépítésére. Az új űrkikötő - amely várhatóan hét műholdindító és három 
rakétakísérleti állomást foglal magában - az első orbitális űrrepülőtér lesz a kontinensen.  Az 1 milliárd dolláros űrkikötő-
projekt magában foglalja egy kikötői létesítmény, egy elektromos hálózat és egy autópálya építését is, hogy biztosítsa az 
űrhajózási anyagok megbízható szállítását.  
 
60 milliárd dollárból építene új fővárost a világ egyik legszegényebb országa 
Zimbabwe egy új, 60 milliárd dolláros "kiberváros" építésével próbálja újjáéleszteni küszködő gazdaságát. A Hararétól 17 
kilométerre északkeletre fekvő Mount Hampdenben tervezett fejlesztés a tervek szerint a parlament, a központi bank, a 
legfelsőbb bíróság, az ásványkincsárverési központok, a tőzsde, az elnöki palota és luxusvillák kapnak helyet. A városban 
egy naperőmű is helyet kapna, ami fontos vonzerő lehet egy olyan országban, ahol jelenleg napi 19 órás áramkimaradások 
vannak. 

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/01/irant-celozta-irakot-dontotte-valsagba-az-amerikai-szankcio
https://www.portfolio.hu/global/20230118/igy-kerulne-ki-moszkva-hivatalos-szovetsegese-az-orosz-szallitasi-utvonalakat-591146
https://hu.euronews.com/next/2023/01/24/a-jarvany-es-a-valsag-ellenere-is-duborog-dubaj-ingatlanpiaca
https://turizmus.com/
http://www.euronews.com/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portofolio.hu/
http://www.tozsdeforum.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.naijanews.com/2023/01/26/buhari-receives-538-05m-for-agricultural-development-programme/
https://www.portfolio.hu/global/20230124/kinai-penzbol-nyitottak-meg-az-oriasi-kikotot-afrika-lenepesebb-orszagaban-592462
https://computerworld.hu/uzlet/afrika-egymilliard-dollaros-uj-urkikotot-kap-dzsibutiban-321532.html
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20230127/60-milliard-dollarbol-epitene-uj-fovarost-a-vilag-egyik-legszegenyebb-orszaga-593324


 
Kenyában láthatóan enyhül az infláció  
Kenya meglepte a legtöbb elemzőt, mert július óta először változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat, mivel úgy látja, 
hogy az infláció rövid távon csökkenni fog. A monetáris politikai bizottság 8,75 százalékon tartotta az árfolyamot – 
mondta Patrick Njoroge kormányzó. A kelet-afrikai ország csatlakozik a Magyarországtól Chiléig terjedő globális 
központi bankok azon egyharmadához, amely országokban leállították a szigorítási kampányokat, mivel az infláció az 
enyhülés jeleit mutatja, a gazdaságok pedig lassulnak.  
 
Szijjártó Péter a külföldi hallgatók számának növeléséről állapodott meg 
Erre a tanévre már több mint ezer marokkói hallgató jelentkezett magyarországi egyetemekre - közölte Szijjártó Péter, a 
marokkói felsőoktatásért felelős miniszterrel közös sajtótájékoztatóján. A magyar külügyminiszter szerint ez az 
érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar felsőoktatás színvonala tovább javult. A megállapodással 165-re növeljük a 
Marokkónak adott ösztöndíjak számát. 
 
Folyamatosan erősödnek a marokkói paradicsom pozíciói 
A piaci behatolási stratégiának köszönhetően a kieső piacok helyét átveszi Marokkó. Emellett az EU-val aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodás értelmében a marokkói exportált paradicsom vámok nélkül kerülhet az európai 
piacra. Európát három napon belül ellátják teherautókkal Tanger földközi-tengeri kikötőjén keresztül, és 2-3 órás 
hajóúttal Spanyolországban, az EU-ban van az áru. A marokkói paradicsomexport növekedése összhangban van számos 
állami stratégiával, köztük az úgynevezett "Green Generation" tervvel, amelynek célja a marokkói mezőgazdaság 
fellendítése és az ágazat exportjának növelése. 
 
A nagy európai energiaverseny – A keletmediterrán szénhidrogénvagyon lehet a megoldás? 
A Kelet-Mediterráneum a Földközi-tenger keleti medencéje, amelyet gyakran Levantei-tengernek is neveznek. Ennek az 
egzotikus déli területnek a partvonalán mintegy hét ország osztozik: Görögország, Törökország, Ciprus, Libanon, Szíria, 
Izrael és Egyiptom. Bár a térség jól ismert páratlan kulturális és természeti adottságai okán, kevesen tudják, hogy a kelet-
mediterrán medence rejti a régió legnagyobb, világviszonylatban is jelentős szénhidrogén-erőforrásait. 
 
Az olaszok Líbiában üzletelnek, el is költenek nyolcmilliárd dollárt 
Giorgia Meloni az olasz külügyminiszter és a belügyminiszter kíséretében érkezett Tripoliba. Az olasz delegációt 
Abdulhamid Mohammed Dbeibah, a nemzetközileg elismert líbiai kormány ügyvezető miniszterelnöke fogadta. A 
kormányfő jelenlétében írta alá az ENI olasz állami energiavállalat és a líbiai nemzeti olajvállalat (NOC) vezetője azt a 
megállapodást, amelynek értelmében nyolcmilliárd dollár értékben fognak fejleszteni két líbiai tengeri földgázmezőt. A 
fejlesztés eredményeként növelni akarják a líbiai piacra és európai exportra szánt kitermelést is. 
 
Visszatértek a diktatúrához a sikerállamban, a legtöbb párt bojkottálja a választást 
Megkezdődött Tunéziában a parlamenti választások második fordulója, elemzők szerint ez alkalommal sem lehet magas 
részvételre számítani. A legtöbb párt bojkottálta a választásokat, mivel elutasították a voksolás alkotmányos alapjait és 
bírálták a választási törvényt. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Rekordra gyorsult az ausztrál infláció 
Ausztrália inflációs rátája 33 éves rekordszintre emelkedett 2022 utolsó negyedévében, amit az energia- és lakásárak 
növekedése, valamint a turizmus fellendülése okozott, de a kormány abban bízik, hogy ezzel elérték a csúcsot. 
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Több mint 17 ezer fegyvert adtak le Ausztráliában 
Az Ausztráliában kihirdetett lőfegyveramnesztia első évében több mint 17 ezer fegyvert adtak le. A vietnámi háborús 
időktől napjainkig készült, sokféle fegyvert sikerült begyűjteniük a hatóságoknak. Becslések szerint több mint negyedmillió 
lőfegyver lehet Ausztráliában, amit illegálisan tartanak. A fegyverek begyűjtése hatékonyabb módja az erőszak 
megelőzésének, mint azt firtatni, hogy honnan vannak a tulajdonosoknál lévő fegyverek. 
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