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
A háború nyomán Ausztriában stagnál az ipari értékteremtés
Gabriel Felbermayr, a bécsi Wifo és Helmut Hofer, az IHS gazdaságkutató intézet elnöke a közelmúltban drámai
hangvételű sajtókonferencián tájékoztatta a hazai és külföldi közvéleményt az osztrák gazdaság idei és jövő évi fejlődési
kilátásairól. A tájékoztató fő üzenetei: az ukrajnai háború nyomán ellehetetlenültek az ipari értékteremtés növelésének
feltételei, az infláció tartósan megmarad, s fékezi a magánfogyasztást. A Wifo kutatói ezen tényezők alapján 2022-re 3,9
százalékos, a decemberben feltételezettnél 1,3 százalékponttal szerényebb gazdasági növekedést jeleznek.
Ausztria újra együttműködik a NATO-val, miután a törökök is rábólintottak
Ausztria ismét teljeskörűen együttműködik a NATO-val a Partnerség a Békéért program keretében, miután Törökország
feladta Béccsel szembeni ellenvetéseit - közölte az osztrák külügyminisztérium az APA hírügynökséggel. Hozzátették,
hogy egy hónappal ezelőtt elfogadták az Ausztria és a NATO közötti együttműködés programját a 2021-2024 időszakra,
és ehhez Törökország is hozzájárult.
Infláció: 10-ből 9 osztrák már megterhelőnek érzi az áremelkedést
Az Ipsos közvélemény-kutató intézet felmérése szerint Ausztriában tízből kilencen már megterhelőnek érzik az infláció
hatásait a mindennapi életében, különösen bevásárlásnál és tankolásnál. A felmérés szerint az 500 válaszadó több mint
fele tervezi, hogy a közeljövőben lemond a nem létfontosságú vásárlásokról. A megkérdezettek különböző stratégiákkal
igyekeznek enyhíteni az infláció hatásait magukra nézve. Az összes válaszadó 58 százaléka választotta azt a megoldást,
hogy lemond a nem létfontosságú cikkek beszerzéséről, 44 százalékuk pedig a fűtési költségekkel igyekszik
takarékoskodni.
Az osztrák főváros már tudja, hogyan ötszörözze meg a napenergiáját 2025-ig
Új támogatási alapot vezetett be az osztrák főváros: 2022. április 20. óta akár 200 ezer eurós támogatást is kaphat az a
vállalkozás, amely napelemeket telepít a fedett parkolójára vagy raktárterületére. A cél, hogy Bécsben 2025-re ötször
annyi áramot állítsanak elő napenergia segítségével, mint most - áll Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.
Bécs napenergia-stratégiájának egyik célja a területek ideális kihasználása. Mivel a nagy parkolók és raktárterületek már
eleve le vannak aszfaltozva, érdemes sokoldalúan kihasználni őket.
Kilencvenötezer magyar él Ausztriában
Meghaladta a kilencmilliót márciusra Ausztria lélekszáma. Az orosz-ukrán háború miatt az elmúlt egy hónapban megnőtt
a bevándorlás, így a küszöböt a vártnál hamarabb érte el a népesség. A magyar állampolgárok létszáma a 95 ezret közelíti
– derült ki a Statistik Austria számításaiból, amelyet az ORF portál szemlézett. Közülük a legtöbben – több mint 26 ezren
– az osztrák fővárosban élnek.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Hollandia: atommal vagy anélkül, de elképesztő célokat tűznek maguk elé
Hollandiában vagy lesznek atomerőművek, vagy nem, de így is, úgy is drámai mértékben növelni kell a zöldenergia
termelőerők mennyiségét, méretét és arányát. Ez derült ki egy friss jelentésből, ami kijelöli az utat az ország
energiaátmeneti intézkedései számára.
Nyolcezer luxusautó rekedt Belgiumban
Körülbelül nyolcezer luxusautó, köztük a legújabb Mercedesek, Cadillacek és Lexusok rekedtek a belga Zeebrugge
kikötőjében az Oroszország elleni szankciók miatt. Az autók Oroszországba érkeztek volna, azonban a luxuscikkek kiviteli

tilalma alá estek, azaz értékük meghaladja az 50 ezer eurót (18,6 millió forintot) – írja a The Wall Street Journal a zebruggei
autóterminál igazgatójára, Mark Adriansensre hivatkozva.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.index.hu
www.turizmus.com

Csehország
Csehország elkezdte növelni gáztartalékait
A csehországi gáztárolók jelenleg 30 százalékban tele vannak – nyilatkozta Josef Síkela ipari és kereskedelmi miniszter
vasárnap este – adta hírül a Cseh Rádió. A tárcavezető hozzátette, hogy az ország gáztartalékai meghaladják az
egymilliárd köbmétert. A cél az, hogy a következő fűtési szezon kezdetére a tárolókapacitás 80 százalékát feltöltsék.
Visszavonja a Sberbank engedélyét a cseh jegybank
A Cseh Nemzeti Bank visszavonta az orosz Sberbank engedélyét – írta meg a Cseh Rádió. A pénzintézet nem sokkal az
ukrajnai orosz invázió kirobbanását követően bezárta kapuit, miután bankfiókjait elárasztották a pénzüket kivenni vagy
számláikat más bankokba átutalni kívánó ügyfelek. A cseh jegybank már április 14-én visszavonta a bank engedélyét, ez
azonban mostanra vált hivatalossá, miután a Sberbank nem nyújtott be fellebbezést a központi bank döntése ellen.
Komoly haderőfejlesztésbe kezdene Csehország is
Jana Černochová védelmi miniszter kérvényezte, hogy az általa vezetett tárca 1,4 milliárd cseh korona többletforrást
kapjon az idei költségvetésből, hogy abból a Cseh Hadsereg sürgősen katonai felszereléseket vásárolhasson – számolt be
róla a Cseh Rádió. Petr Fiala miniszterelnök a Cseh Hírügynökségnek elmondta, hogy támogatni fogja a kérést.
FORRÁS:
www.vg.hu

Egyesült Királyság
Folyhat a skót whisky az indiai csapokból, ha jól mennek a kereskedelmi tárgyalások
Tejtermékek, szeszes italok és vízumok szabadkereskedelméről tárgyal India és az Egyesült Királyság. Az újabb tárgyalási
forduló azután kezdődött, hogy Boris Johnson, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Indiába látogatott a múlt hónapban.
A miniszterelnök ekkor ellátogatott Gudzsarátba is, a hazai tejipar központjába. A tárgyalássorozat idén januárban
kezdődött, és eddig három fordulót tartottak. A következő fordulókra körülbelül öthetente kerül sor.
Képmutatással vádolták meg az Egyesült Királyságot a környezetvédelmi aktivisták
Úgy vélik, a 257 ezer tonna orosz olaj importálása „még Boris Johnson mércéjével mérve is alattomos”, miközben
„megingathatatlan támogatást” ígérnek Ukrajnának. Az Egyesült Királyság 220 millió font értékben importált orosz olajat
azóta, hogy Oroszország február végén megszállta Ukrajnát, majd a szerdán közzétett adatokból kiderült, 1,9 millió
hordó, azaz 257 ezer tonna olajat szállítottak az országba a háború kirobbanása óta.
Belehúz az atomerőművek építésébe Nagy-Britannia
Boris Johnson brit miniszterelnök szerint évente egy reaktort építenének. Kulcsfontosságú az atomenergia támogatása
ahhoz, hogy Európa végleg leváljon az orosz olajról és földgázról – ezt mondta Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn,
miután felkeresett egy atomerőművet Hartlepool városában.
Akkora a rezsiválság, hogy elektromos takarót oszt a brit energiaszolgáltató
A brit háztartások az emelkedő villany- és gázszámlákkal küzdenek ‒ az Octopus Energy energiaszolgáltató elektromos
takarók osztogatásával próbálja orvosolni a helyzetet, így már fűteni sem kell otthon.

Még hónapokig nem ellenőrzik a friss élelmiszert a brit határon
Negyedszerre is elhalasztják az EU-ból érkező friss élelmiszerek határellenőrzését az Egyesült Királyságban. Iparági
források szerint sem a technológia, sem az infrastrukturális erőforrások nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a korábban
tervezett július 1-i időponttal elkezdhessék az ilyen importáruk tényleges kontrollját a határon.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.liner.hu
www.mandiner.hu
www.hu.euronews.com

Franciaország
Stagnált a francia gazdaság
Az első negyedévben a várt lassuló növekedési ütemmel szemben stagnált negyedéves bázison a bruttó hazai termék
növekedése Franciaországban a statisztikai hivatal, az INSEE pénteken publikált jelentése szerint.
Tovább nőtt a francia infláció, pedig az elemzők már nem vártak növekedést
Közzétette a francia statisztikai hivatal az áprilisi inflációt, és az adat nem fest túl jó képet: az árak 5,4%-kal nőttek az
előző áprilishoz képest, ami gyorsulást jelent az előző havi 5,1%-os éves inflációhoz képest. Külön rossz hír, hogy az
elemzők már nem vártak emelkedést áprilisra, a megkérdezett közgazdászok konszenzusa is épp 5,1% volt. Ehhez képest
további növekedést látunk márciusról áprilisra.
Francia dominancia jöhet az EU-ban
Emmanuel Macron, Franciaország államfője újraválasztásával megkapta az esélyt arra, hogy Európa vezető politikusa
legyen, és az Európai Bizottsággal összefogva elindítsa az Európai Uniót azon az úton, amelyen geopolitikai tényezővé
válhat. Ez persze egyelőre inkább álom, mint realitás, de a francia és az európai érdekek ezen a ponton találkozhatnak.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.portfolio.hu
www.napi.hu

Horvátország
Szabad az utazás: megszűnt minden korlátozás Horvátországba
A határátlépésre a koronavírus-járvány előtti feltételek érvényesek: egyebek között a schengeni határellenőrzési kódex
és a külföldiekre vonatkozó törvény által előírt követelményeknek kell megfelelni. Az országban még a húsvéti ünnepek
előtt megszűntettek minden más járványügyi intézkedést is. Egyedül az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
kell még védőmaszkot viselni, és ezen intézmények dolgozóinak továbbra is védettségi igazolással kell rendelkezniük.
Elfogadta a reformprogramot és a konvergenciaprogramot a horvát kormány
A horvát kormány elfogadta a nemzeti reformprogramot és a konvergenciaprogramot, amelyben az idén 3 százalékos
gazdasági növekedéssel számol, ami 1,4 százalékponttal kevesebb a korábban tervezettnél, míg az inflációra vonatkozó
előrejelzését 7,8 százalékra növelte.
Megszavazta az új kormánytagokat a horvát parlament
Megszavazta az új kormánytagokat a horvát parlament. Boris Milosevic miniszterelnök-helyettes helyére, aki a szerb
nemzetiséget képviseli a kormányban, Anja Simpragát, a Független Szerb Demokratikus Párt (SDSS) parlamenti
képviselőjét nevezték ki. Josip Aladrovic munkaügyi minisztert Marin Piletic, a kormányzó Horvát Demokratikus

Közösség (HDZ) parlamenti képviselője váltotta a tárca élén. Tomislav Coric gazdasági és fejlesztési miniszter helyére
Davor Filipovic került.
Az ukrán háború lehetséges hatásai a horvát építési piacra
A háború hatásai rövid távon a horvát építési alszektorokat gyengíthetik, főleg a turisztikai célú építéseket. Ukrajna orosz
inváziója az EECFA-országoknak, így Horvátországnak is, egyszerre jelent kínálati és keresleti sokkot. A kínálati oldalon
az energiaköltségek, az építőanyagok és az építési költségek is emelkednek. Az ellátási láncok és a munkaerőpiacok is
felborultak. A keresleti oldalon az infláció csökkentette a reáljövedelmeket, így megrendült a fogyasztói bizalom és
drágultak az ingatlanok.
FORRÁS:
https://demokrata.hu/
https://mfor.hu/
https://www.napi.hu/
https://tervlap.hu/

Írország
Írországban a legmagasabb az egy főre jutó államadósság
A járvány miatt bevezetett támogatások negatív hatással voltak az ír államháztartás helyzetére; Írország államadóssága
2021 év végére 237,2 milliárd euróra növekedett, szemben a 12 hónappal korábbi 219,5 milliárd euróval. A 2021. évi
államadósság mértéke egy főre levetítve 47 ezer eurónak felel meg, munkavállalónként pedig 95 ezer eurónak.
Nemzetközi szinten Írországban a legmagasabb az egy főre jutó államadósság.
Ukrajna támogatására és a menekültek befogadására fordított kiadások elérhetik a 3 milliárd eurót
Michael McGrath közkiadásokért és reformokért felelős miniszter nyilatkozatában elmondta, hogy a kormány
előrejelzése szerint Írország 2023-ban 3 milliárd eurót fordít majd az ukrán menekültek befogadására és Ukrajna
támogatására. Írországba 25 ezer menekült érkezett eddig, azonban az ország már így is nehézségekkel néz szembe az
elszállásolásuk miatt, ugyanis az elérhető szálláshelyek kapacitása rendkívül limitált.
Alapjövedelem kísérleti program művészek számára
Az ír kormány bejelentette egy olyan kísérleti program létrehozását, ami 2000 művész, illetve kreatív iparban dolgozó
számára biztosít alapjövedelmet. A program keretében nyújtott támogatás mértéke heti 325 euró három éven keresztül.
FORRÁS:
www.irishtimes.com
www.breakingnews.ie
www.gov.ie

Lengyelország
Lengyelországot nem vágja a földhöz, hogy az oroszok elzárták a gázcsapot
Lengyelország gázkészletei rekordmagas szinten állnak, ami védelmet nyújt az ország számára az orosz gázszállítások
leállításával szemben. Más európai országok gázkészletei ugyanakkor – még a feltöltésre tett igyekezet ellenére is –
jellemzően az ötéves átlag alatt állnak – jelentette szerdán a Reuters hírügynökség gázipari vállalatok adatait idézve.
Lengyelországban terjeszkedne a Mol - A lengyel politika ezt megakadályozná
A lengyel szenátus elfogadta azt a törvénytervezetet, amelynek célja, hogy megakadályozza, hogy a Mol
Lengyelországban szerezzen benzinkutakat. A PKN Orlen felvásárolta a lengyel versenytársát, a Lotost, a tranzakciót
azonban csak úgy hagyta jóvá az Európai Bizottság, hogy ha a PKN megválik egyes eszközeitől.

Lengyelország pénzt kér Brüsszeltől a menekültek ellátására
Több mint kétmillióan menekültek Ukrajnából Lengyelországba a háború kitörése óta, a varsói kormány az ő elhelyezésük
finanszírozására kért pótlólagos európai uniós forrásokat.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Németország
Az orosz-ukrán háború hatása a német gazdaságra
A múlt év végén/ez év elején tapasztalt mérsékelt (és – ma már tudjuk – átmeneti) derűlátást követően a gazdasági
előrejelzések készítésével foglalkozó kutatói műhelyek és egyéb intézmények a tavasz folyamán készített
előrejelzéseikben kénytelenek voltak mérsékelni a német gazdaságra vonatkozó idei növekedési várakozásaikat. A
fejlődési dinamika törése évtizedek óta nem látott inflációval párosul.
Az energiaellátás kockázatai nyomán veszélybe került a németországi gazdasági növekedés
Egy, a DPA hírügynökség április végén nyilvánosságra hozott összeállítás idézi Katharina Utermöhl, az Allianz vezető
közgazdásza véleményét, aki szerint, ha megszűnnének az Oroszországból érkező energiaszállítások, az idén 0,9
százalékra mérséklődne a gazdasági növekedés üteme, ám a következő évben 1,4 százalékkal már maga a gazdasági
teljesítmény is visszaesne.
Hatalmas eladósodást is felvállalnak a németek, hogy enyhítsék a háború kárait
Az eredetileg tervezettnél 40 milliárd euróval nagyobb, 140 milliárdos nettó adósságnövekedést tervez idén a német
kormány az orosz-ukrán háború kárainak enyhítésére. A plusz 40 milliárd eurós adósságnövekedésre azért van szükség,
hogy finanszírozzák a háború és az energiaárak miatt életbe léptetett segélycsomagokat. Németország már az utóbbi két
évben is nagyot lazított fiskális politikáján a koronavírus-járvány miatt, a jelenlegi tervek szerint 2023-ban térne vissza a
korábbi szigor.
Elviselné Németország az olajembargót
Németország elviselné, ha Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt az Európai Unió embargót vezetne be az
orosz kőolajra, de vannak tagországok, amelyek még nem állnak készen erre, és ezt tiszteletben kell tartani – mondta a
német szövetségi gazdasági és klímavédelmi miniszter Berlinben. Robert Habeck a tájékoztatón kérdésre válaszolva
hangsúlyozta, hogy Németországot is megviselné, ha azonnal leállítanák az orosz kőolajimportot.
Itt az első erős jel, mit okoz az ukrán háború Európában
A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint Németország exporttöbblete 3,2 milliárd euróra csökkent
márciusban a februári 11,5 milliárd euróról. A szezonális és naptárhatással korrigált német export márciusban az előző
hónaphoz képest 3,3 százalékkal, 120,6 milliárd euróra csökkent, míg az import 3,4 százalékkal, 117,4 milliárd euróra
emelkedett.
Irányváltás a németeknél: nehézfegyvereket és kiképzést is biztosítanak az ukránoknak
Oroszország Ukrajna elleni háborúját elítélő és Ukrajna mellett kiálló határozatot fogadott el - elsöprő többséggel - a
német Bundestag. A határozat azt is tartalmazza, hogy Németország nehézfegyverzettel is támogatja a védekező
Ukrajnát. Elsőként 50 Gepard típusú légvédelmi páncélos járművet küldenek. A német kancellár bejelentette, katonai
kiképzést nyújtanak ukránoknak.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.napi.hu

www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
A Nyugat-Balkán új gazdasági nehézségekkel néz szembe a világjárvány utáni fellendülés ellenére
A Világbank legfrissebb gazdasági jelentése szerint a nyugat-balkáni régió hat országa új gazdasági kihívásokkal néz
szembe a COVID-19 világjárvány okozta recesszióból történő - vártnál jobb - kilábalása ellenére. A régió GDP-növekedése
2021-ben elérte a 7,4 százalékot a 2020-as 3,2 százalékos zsugorodás után. A járványt követő növekedés megtorpant az
ukrajnai háború következményeképp, a Világbank 2022-re 3,1%-os bővüléssel számol.
Két évtized után először a szerbek többsége ismét ellenzi Szerbia EU-csatlakozását
Két évtized után először a szerbek többsége ismét az ország EU-csatlakozása ellen van. Az Ipsos közvélemény-kutató cég
által végzett felmérés szerint a megkérdezettek 35 százaléka támogatta Szerbia uniós tagságát, míg 44 százaléka
elutasította. A szerb elnök, Alekszandar Vučić is reagált a hírre: szerinte a kormánypárt, a Szerb Haladó Párt berkeiben is
hasonló Európa-ellenes hangulat uralkodik. Ennek ellenére így nyilatkozott: "Hiszem, hogy Szerbiának helye van az
Európai Unióban”.
Szerbiában vége a határátlépéssel kapcsolatos korlátozásoknak
Szerbiában május 3-tól megszűnt minden olyan intézkedés, amely az országba történő belépésre vonatkozik a
koronavírussal összefüggésben, azaz bármely országból érkező bármilyen állampolgár negatív teszt vagy oltási igazolás
nélkül léphet be Szerbiába. A belépéskor történő oltási igazolás vagy negatív koronavírusteszt felmutatási
kötelezettségét korábban a szerb és az uniós állampolgárok esetében szüntették meg, illetve azt is figyelembe vették,
hogy milyen a járványhelyzet abban az országban, ahonnan az utazó érkezett.
Növelte az exportkvótákat a szerb kormány
A szerb kormány elfogadta a lakosság számára fontos, alapvető mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének
átmeneti korlátozásáról szóló határozat módosítását, mely lehetővé teszi a búza exportkvótáinak 220 ezer tonnára, a
búzalisztét pedig 23 ezer tonnára való emelését. A döntést a hazai piac stabilitása miatt hozták meg, tekintettel arra, hogy
a készletek elemzése során megállapították, hogy a piaci többlet meghaladja a májusra tervezett kvótát.
Az ukrán háború lehetséges hatásai a szerb építési piacra
Szerbia építési piaca felszálló ágban volt, amikor a gazdasági-geopolitikai helyzet megváltozott, így a jelenlegi
körülmények elfojtják a potenciális növekedést és lassítják a fellendülést. Az ukrajnai háború kezdetével az inflációs
nyomás robbanásszerűen megnőtt, és a jelenlegi válság hatásai továbbra is beláthatatlanok.
Hamarosan villanyautó-gyár lesz a szerb Fiat üzemből
A Stellantis és a szerb kormány egy 190 millió eurós megállapodást írt alá, amely az egykori Zastava gyár
korszerűsítésének finanszírozásáról szól. Ennek értelmében az egykori Fiat gyárak közül az elsők között áll át 2024-től a
kragujevaci gyár egy elektromos típus előállítására.
Bulgária nem enged a vétóból, Albánia júniusig vár
Bulgária nem vonja vissza vétóját Észak-Macedóniával kapcsolatban, és ezzel akadályozza az albán csatlakozási
tárgyalások megkezdését is az Európai Unióval. Teodora Gencsovszka bolgár külügyminiszter azt mondta, hogy továbbra
is igényt támasztanak arra, hogy Észak-Macedónia ismerje el a bolgár gyökereket. Albánia szeretne kilépni az ÉszakMacedóniával fennálló kényszerházasságból, amelybe az Európai Unió kényszerítette. Albánia júniusig vár, mielőtt
“irányt változtatna”, mivelhogy nem akar a végtelenségig asszisztálni a bolgárok magatartásához.
Október 2-re írták ki a boszniai általános választásokat
Október 2-án tartják a boszniai parlamenti és elnökválasztást. A választást annak ellenére meg kell tartani, hogy az ország
vezetésének az utóbbi négy évben sem sikerült végrehajtania a szükséges választási reformot, és még azt sem lehet tudni,

milyen forrásból finanszírozzák az országos voksolást, hiszen a 2022-es költségvetést még el sem fogadták a belpolitikai
ellentétek miatt, illetve azért, mert a boszniai szerbek akadályozzák a központi szervek működését.
Megválasztották az új kormányt Montenegróban
Megválasztotta az új montenegrói kormányt az ország Cetinjében ülésező parlamentje, a miniszterelnök Dritan Abazovic
lett. A 81 tagú parlament 45 képviselője támogatta az új, Európa-barát kormányt. Dritan Abazovic kormányfő azonnal le
is tette esküjét a képviselők előtt. Az új kormánynak 18 minisztere és négy kormányfőhelyettese lesz. Abazovic
beszédében kiemelte, hogy az új kormány két oszlopra támaszkodik: a jogállamiságra és a gazdasági fejlődésre. Emellett
öt főbb területen szeretnének előrelépést elérni: a korrupció elleni harc, a fenntartható befektetések, az európai
integráció, a környezetvédelem, valamint a gyerekek és a fiatalok megerősítése terén.
FORRÁS:
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Olaszország
Májustól enyhít a koronavírus-szabályokon Olaszország, de erre nem árt figyelni
Május elsejétől az Olaszországba belépőknek nem kell többé kitölteni a járványelőírások miatt az adataikat rögzítő online
űrlapot, május végéig azonban igazolni kell oltottságukat, amit negatív teszttel válthatnak ki - jelentette a Corriere della
Sera című olasz napilap a római egészségügyi minisztérium közlése alapján.
A recesszió szélén táncol Olaszország
Jelentősen megnőtt a recesszió kockázata Olaszországban, miután az év első negyedében 0,2 százalékkal zsugorodott a
GDP negyedéves összevetésben. Gazdasági visszaesésre 2020 negyedik negyedéve óta nem volt példa az országban. A
visszaesés oka ugyanaz, mint az eurózóna bármely gazdaságában: az orosz–ukrán háború, a megugró energiaárak, a
szakadozó beszállítói láncok és a felpörgő infláció.
Olaszországban június közepéig kötelező marad a maszkhasználat
A tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, színházakban, diszkókban fenntartják a maszk kötelező használatát
Olaszországban egészen június 15-ig - jelentette be Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter.
FORRÁS:
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Románia
Jelentősen rontotta gazdasági előrejelzését a román kormány
A román kormány gazdasági előrejelzési bizottsága jelentősen csökkentette az idei évre vonatkozó prognózisát, így a
román bruttó hazai termék (GDP) 2,9 százalékos bővülésére számít a korábban remélt 4,3 százalék helyett. A gazdasági
előrejelzési bizottság most közzé tett tavaszi prognózisa szerint a román folyó fizetési mérleg hiánya ebben az évben eléri

a GDP 6,9 százalékát, az év végén az infláció várhatóan eléri a 9,7 százalékot éves átlagban pedig 10,1 százalékos lesz. Az
idei költségvetést 4,6 százalékos gazdasági növekedésre alapozták Romániában.
Nagyot nőhet Románia súlya a világgazdaságban
Jelentős bevételt hozhat Romániának és egyben a világ élelmezése szempontjából stratégiai fontosságúvá teheti az
országot, hogy az ukrán árukivitel egy része a konstancai kikötőn keresztül történhet. Mostanáig körülbelül 80 ezer tonna
gabona érkezett Ukrajnából a romániai Konstancára, hogy aztán tengeren folytassa az útját. Az elkövetkező időszakban
még több termény fog érkezni a háború sújtotta országból. A Románián keresztül történő ukrán export elősegítése
céljából a kormány korszerűsíteni fog egyes, az ukrán határ és Konstanca közti vasútvonalakat. A kikötő körüli
infrastruktúra gond az egész román gazdaság számára, a lassú megközelíthetőség ugyanis növeli a költségeket.
Osztogatással teszteli a román kormány a költségvetést
Romániában jókora lyukat üt a költségvetésbe az új minimálbér-szabályozás, amelynek része, hogy a legkisebb bérek
után 7 évig nem kell adót és járulékokat fizetni. Románia kormánya és a parlamentje negyedmilliónál több dolgozót
mentett fel az adófizetési kötelezettség alól, amikor 3000 lejre emelték a bruttó minimálbért a mezőgazdaságban és az
élelmiszeriparban dolgozók számára. Mivel ez cégek tömegét juttatná a csőd küszöbére, az intézkedés részeként 2028.
december 31-ig az ágazatban dolgozókat mentesítették a bruttó bér 10%-át kitevő jövedelemadó, a szintén 10%-nyi
egészségbiztosítási hozzájárulás és a 3,75% magánnyugdíjpénztári hozzájárulás befizetése alól.
Románia lehet az orosz-ukrán háború egyik nyertese
Rengeteg nyugati vállalat hagyta el Oroszországot, Fehéroroszországot és Ukrajnát új kelet-európai központot keresve.
Szakértők szerint kellő számú és megfelelő képzettségű munkaerőt Lengyelország és Románia kínálhat nekik.
Ötvenszázalékos részesedést vásárolt a román gáztársaság a fekete-tengeri gázmezőben
A Romgaz román állami gáztársaság megvásárolta az amerikai ExxonMobiltól a fekete-tengeri Neptun Deep
földgázmezőben lévő ötvenszázalékos részesedését. Az erről szóló szerződést Nicolae Ciuca miniszterelnök jelenlétében
írták alá május 3-án. A politikus szerint ez fontos előrelépés az ország energetikai függetlenségének biztosítása felé. Most
már megkezdődhetnek a szükséges beruházások annak érdekében, hogy a Romgaz – a másik ötvenszázalékos
részesedéssel rendelkező OMV Petrommal közösen – legkésőbb 2026-ban megkezdhesse a gáz kitermelését a
mélytengeri lelőhelyről.
Tavaly alig egy százalékkal bővült a román autópálya-hálózat
Tavaly alig 1 százalékkal bővült a romániai autópálya-hálózat, amelynek hossza összesen 931 kilométer volt 2021 végén.
2020 végén az autópálya-hálózat hossza 920 kilométer, így egy év alatt alig 11 kilométerrel bővült. 2020-ban valamivel
nagyobb előrehaladást ért el Románia ezen a téren, hiszen tavalyelőtt 6,2 százalékkal, 54 kilométerrel bővült az
autópálya-hálózat. 2019-ben 5,2 százalékkal több, 43 kilométer autópálya épült. A teljes országos úthálózat 5,3 százalékát
tették ki az autópályák.
FORRÁS:
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Szlovákia
Szlovákia három év türelmi időt kér a kőolajembargó bevezetésére
Richard Sulík gazdasági miniszter kijelentette, Szlovákia ugyan egyetért az Oroszország ellen irányuló EU-s szankciókkal,
beleértve a kőolajra vonatkozókat is, de a meglebegtetett plusz egy évnyi türelmi idő kevés. Sulík közölte, Szlovákia
hosszabbítást szeretne, a jövő év elejétől számítva legalább három évre lenne szükségük ahhoz, hogy anélkül állítsák le
az orosz kőolajimportot, hogy azt az ország gazdasága súlyosabban megsínylené.

Jelentősen csökkenhetnek az ingatlanárak a háború miatt
Szlovákiában számos szakértő a lakásárak csökkenésével számol, ugyanis a potenciális vásárlóknak kevesebb pénzük
lesz. Egy nagy gazdasági válság, mint például a lehetséges orosz gázembargó, jelentős árzuhanást okozhat. Az építési
munkák díja átlagosan 12,9%-kal nőtt Szlovákiában 2021 februárja és 2022 februárja között, ám az építőanyagoknál ennél
is rosszabb a helyzet, amelyek ára egy év alatt csaknem 25%-kal emelkedett. Az ingatlanbuborék azonban hamarosan
kipukkadhat, a már megépült ingatlanok értéke ugyanis leginkább a jelzáloghitelek elérhetőségétől függ.
FORRÁS:
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Szlovénia
Szlovéniában eltörölték az üzemanyagárstopot - természetesen nagy drágulás lett belőle
Május 1-én Szlovéniában a normál benzin ára mintegy 8%-kal, a gázolajé pedig több mint 20%-kal emelkedett, miután a
kormány megszüntette az árstopot. A normál benzin literenkénti ára szolgáltatótól függően 1,617-1,619 euró, az
autópályákon pedig akár 1,628 euró is lehet (ma árfolyamon számolva 618-622 forint), a dízel ára pedig a nagyobb
szolgáltatóknál a 1,817-1,824 euró közötti sávba ugrott (694-697 forint), egyes kisebb benzinkutaknál pedig még ennél is
magasabb volt.
Golob: június 3-án alakulhat meg az új szlovén kormány
Június 3-án alakulhat meg az új kormány Szlovéniában - jelentette be Robert Golob, az április 24-i parlamenti
választásokon győztes Szabadság Mozgalom vezetője május 2-án, a Szociáldemokratákkal (SD) és Baloldallal (Levica)
tartott koalíciós tárgyalások első fordulóját követően. Golobnak az SD-vel (Szociáldemokraták) és a Baloldallal 53
képviselője lesz a parlamentben. Egy-egy mandátum a magyar és az olasz nemzeti kisebbségnek jár.
Együttműködési megállapodást kötött a MUISZ és a Szlovén Idegenforgalmi Közösség
Május 3-án a Szlovén Idegenforgalmi Közösség (STB) képviselői együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar
Utazási Irodák Szövetségével, melynek célja, hogy a két ország turizmusát közelebb hozza egymáshoz. A cél, hogy a
magyar piacon elinduljon egy intenzívebb promóciós és marketingtevékenység annak érdekében, hogy minél több
magyar turista fedezhesse fel Szlovéniát. A magyar vendégek a Szlovéniába érkező külföldiek vendégéjszakáinak 6%-át
generálták az utóbbi évben, amivel a hatodik helyen állnak a külföldi piacok toplistáján.
FORRÁS:
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Európai Unió
Eurostat: az eurózóna GDP-je az első negyedévben 0,2 százalékkal növekedett
Lassul, de még van gazdasági növekedés az euróövezetben, bár már alig észlelhető. Az EU statisztikai hivatala, az
Eurostat pénteken publikált jelentése szerint az eurózóna GDP-je az első negyedévben az előző negyedévhez képest
mindössze 0,2 százalékkal növekedett, az EU GDP-je pedig 0,4 százalékkal.
Csökkent a GDP-hez mért államháztartási hiány és államadósság tavaly az EU-ban
Az euróövezetben az államháztartás GDP-arányos hiánya 2021-ben átlagosan 5,1 százalékra csökkent a 2020. évi 7,1
százalékról, az EU-ban pedig 4,7 százalékra mérséklődött a deficit az egy évvel korábbi 6,8 százalékról - közölte az EU
statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken előzetes adatként.

Bedöntötte az euró árfolyamát az orosz gázexport leállítása
Az Európai Unió valutája csak áprilisban mintegy 4%-ot zuhant a dollárhoz számítva, az elmúlt hét évet nézve pedig a
leggyengébb hónapját produkálhatja. Az újabb mélyütést Oroszország tegnapi intézkedései vitték be, miután teljesen
leállították a lengyelországi és bulgáriai gázszállítást, ami aztán komoly pánikot okozott az európai piacokon.
Az EU új intézkedései az energiatakarékosságot és az orosz gáztól való függőség csökkentését célozzák
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az Európai Bizottság csütörtökön több olyan intézkedést is bejelentett, melyek
segítségével az európai polgárok csökkenthetik az energiafelhasználást. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék az
energiaárakat, Európa pedig idővel függetlenedjen az orosz gáztól.
Jó hír a villanyautósoknak: 10,4 millió áramkút épülhet Európa-szerte
A környezetbarát közlekedés európai lehetőségeivel foglalkozó Transport & Environment szerint, Európa-szerte 10,4
millió nyilvános villanyautó-töltőállomást épülhet 2035-ig, ha az EU Green Deal kezdeményezésének keretében
szigorításra kerülnek azon követelmények, amelyek az autók szén-dioxid-kibocsátására vonatkoznak.
Romlottak az európai turizmus kilátásai az ukrajnai háború hatására
A közelmúltban jelent meg az Economist Intelligence Unit (EIU) legfrissebb jelentése, amely az ukrajnai háborúnak az
európai turizmusra gyakorolt hatásait igyekszik számba venni. Az elemzés szerint több tényező miatt romlottak az
európai turizmus 2022. évi kilátásai.
Erőfölénnyel való visszaéléssel vádolja az EB az Apple-t
Az Európai Bizottság több hónapos előzetes vizsgálat alapján azzal vádolja az amerikai információtechnológiai
óriáscéget, az Apple-t, hogy visszaélt erőfölényével az iOS-eszközökön használt mobiltárcák piacán. A brüsszeli testület
sajtóközleménye szerint az Apple korlátozza a versenyt azáltal, hogy meggátolja a hozzáférést az érintés nélküli
fizetésekhez használt szabványos technológiákhoz. A bizottság a többi között azzal is vádolja a céget, hogy saját
alkalmazása, az Apple Pay javára megakadályozza a fejlesztőket abban, hogy készülékein hozzáférjenek a szükséges
hardverekhez és szoftverekhez.
FORRÁS:
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FÁK-térség
20 százalékkal zuhanhat az idén az orosz olajexport
Londoni árupiaci elemzők szerdai előrejelzése szerint 20 százalékkal zuhanhat az idén Oroszország nyersolajexportja, ha
az Európai Unió elfogadja az orosz olajimport fokozatos betiltására kidolgozott tervet, a rendkívül magas földgázárak
azonban így is komoly mértékben javítják az orosz fizetési egyensúlyt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
az Európai Parlament (EP) május 3-i plenáris ülésén, az ukrajnai háború társadalmi és gazdasági következményeiről szóló
vitában azt mondta, hogy az EU hat hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolajimportot,
az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is.
Putyin rendeletet írt alá a szankciókra adott orosz válaszlépésekről
Vlagyimir Putyin orosz elnök május 3-án aláírta a "Az egyes külföldi államok és nemzetközi szervezetek barátságtalan
fellépése kapcsán megtorló különleges gazdasági intézkedések alkalmazásáról" szóló rendeletet. A rendelet megtiltja az
orosz megtorló szankciók hatálya alá eső külföldi magánszemélyekkel és jogi személyekkel szembeni tranzakciók és
kötelezettségek teljesítését, továbbá az olyan pénzügyi tranzakciókat, amelyek szankciók hatálya alá tartozó személyek
javát szolgálják. Emellett nem lehet majd nyersanyagokat és termékeket exportálni az országból a szankciók hatálya alá

tartozó személyek javára. Putyin arra is utasította az orosz kormányt, hogy 10 napon belül hagyja jóvá a szankciók hatálya
alá tartozó személyek listáját.
Gazdasági segélycsomaggal akarja megpörgetni belső piacát Oroszország
Oroszország több tízmilliárd dollár értékű gazdasági segélycsomagot állít össze, hogy enyhítse a nyugati szankciók
csapását, és megvédje lakosságát Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújának pénzügyi következményeitől. Moszkva
intézkedései – amelyek a nehéz helyzetben lévő magánszemélyek és vállalkozások megsegítésére összpontosítanak –
közgazdászok szerint nem valószínű, hogy megakadályozzák, hogy Oroszország az elmúlt évtizedek legsúlyosabb
lassulásába kerüljön. De azt jól mutatják, hogy a Kremlnek milyen nagy tartalékok állnak rendelkezésére.
Egy rubelért adta el a Ladát a Renault
Szimbolikus összegért, egyetlen rubelért, azaz mintegy öt forintért adta el a Renault a tulajdonában álló Lada orosz
gyártót az orosz állami autóipari kutatóintézetnek. Az egyezséget egyelőre sem a francia autógyártó, sem a francia
kormány nem kommentálta, az orosz hírügynökségek számoltak be róla Denisz Manturov kereskedelmi miniszterre
hivatkozva.
Oroszország kiszáll a Nemzetközi Űrállomásból
Oroszország az ukrajnai invázió miatt bevezetett szankciókra hivatkozva kiszáll a Nemzetközi Űrállomás projektből – írja
a Bloomberg. Az orosz űrhivatal, a Roszkozmosz vezetője, Dimitrij Rozogin jelentette be ezt április 30-án az állami
tévének adott interjújában. A nemzetközi űrállomás esetében egészen a háborúig viszonylag politikamentesen tudott
együttműködni Oroszország és az Egyesült Államok. Viszont Putyin február 24-én elindult háborúja a közös űrkutatás
végét is jelentette. Mindez az egész űrkutatási iparágat hátráltathatja, mivel – például – csak az oroszok rendelkeznek
olyan technológiával, amellyel személyzetet és utánpótlást tudnak feljuttatni az űrállomásra.
Oroszország szigorítja a kiberbiztonsági szabályokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök május 1-jén írta alá azt a rendeletet, amelynek célja az ország információbiztonságának
növelése. A dokumentum kimondja, hogy 2025. január 1-jétől kezdve az állami irányítás alatt álló szervezetek nem
használhatnak olyan információbiztonsági eszközöket, amelyek "olyan külföldi államokból származnak, amelyek
barátságtalan cselekményeket követnek el az Oroszországi Föderáció, az orosz jogi vagy magánszemélyek ellen", vagy
amelyeket olyan gyártók gyártanak, amelyek "barátságtalan" államok ellenőrzése alatt vagy azokkal kapcsolatban állnak.
Biden az Egyesült Államokba csábítaná Oroszország vezető tudósait
Újabb módot talált Joe Biden, hogy gyengítse Moszkvát; az amerikai elnök azt szeretné, ha a Kongresszus felgyorsítaná
azon orosz tudósok vízumkiadását, akik alig várják, hogy elhagyhassák Oroszországot, ezzel is megfosztva Vlagyimir
Putyint néhány kiemelkedő koponyától. Az intézkedés csak azokra az orosz állampolgárokra vonatkozna, akik mestervagy doktori fokozattal rendelkeznek olyan tudomány- vagy mérnöki területeken, mint a mesterséges intelligencia, a
nukleáris szakmérnök vagy a kvantumfizika.
Az Aeroflotot kirepítették a SkyTeamből
A SkyTeam a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Oroszország nemzeti légitársasága, az Aeroflot többé nem tagja a
nemzetközi légiszövetségnek. A SkyTeam a Star Alliance és a Oneworld mellett a három nagy globális légitársasági
szövetség egyike. Jelenleg 19 légitársaság a tagja négy kontinensen.
Jön a Győzelem Napja: az égre festik az oroszok a Z betűt
Oroszország idén egyetlen külföldi államfőt sem hív meg a hagyományos győzelem napi katonai díszszemlére - jelentette
be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője április 29-én. A dpa német hírügynökség szerint az idei legnyomósabb indok az
Ukrajna ellen indított orosz háború, és még azok a külföldi vezetők sem szeretnének ilyen nyilvánosan kiállni Vlagyimir
Putyin orosz elnök mellett, akik egyébként nem bírálják élesen Oroszországot a háború miatt. Az ukrajnai vérontás miatt
a nyugati diplomaták is távol maradnak.

Váratlanul meghátrált Oroszország, kifaroltak az államcsődből
Oroszország április 29-én a fizetésképtelenség elkerülése érdekében mégis folyósított az utolsó pillanatban egy lejáró
dollárkötvényes hozamfizetést. Vlagyimir Putyin kormánya korábban azt ígérte, hogy legfeljebb rubelben hajlandó
teljesíteni a kötelezettségét. Az orosz pénzügyminisztérium közölte, hogy sikerült 564,8 millió dollárt kifizetni egy 2022es eurókötvényre, továbbá 84,4 millió dollárt utaltak egy 2042-es kötvényre a kibocsátási devizában. Oroszországban az
1998-as pénzügyi összeomlás óta nem volt semmiféle fizetésképtelenség, és az 1917-es bolsevik forradalom óta nem volt
jelentős kifizetetlen tartozás külföld felé. Az újabb fizetésképtelenség kockázata azonban most a nyugati országokkal
folytatott gazdasági harc egyik gyújtópontja, amelyek szankciókkal sújtották Oroszországot válaszul az ukrajnai
háborúra.
Több millió tonna gabona rekedhetett az ukrajnai kikötőkben
Csaknem 4,5 millió tonna gabona rekedt ukrajnai kikötőkben és hajókon az orosz támadások miatt - mondta el Martin
Frick, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) németországi igazgatója. Az ENSZ figyelmeztetett: az ukrajnai
háborúnak jelentős következményei lesznek azon képességeire, hogy azonnali élelmiszersegélyt nyújtson a rászoruló
országoknak szerte a világon, miután sok élelem ragadt ukrajnai kikötőkben. Az élelmiszerexport rendkívül nehézkes,
hiszen az ukrajnai kikötők és tengeri útvonalak az orosz invázió miatt hozzáférhetetlenné váltak. A háború előtt Ukrajna
a világ egyik legnagyobb búzatermesztője volt, és a kukoricaexportban is fontos szerepet töltött be. Számos ország
ellátásában jelentős szerepet játszik az olcsó ukrán búza. A helyi gabona a globális élelmiszersegély-programok számára
is nélkülözhetetlen.
Kazahsztán vezetője alkotmánymódosító népszavazás kiírását javasolta
Kassym-Jomart Tokayev népszavazás kiírását javasolta az alkotmánymódosításokról a Kazahsztáni Népközgyűlés XXXI.
ülésén április 29-én. „A népszavazás a legfontosabb demokratikus intézmény, de Kazahsztánban utoljára 1995-ben
tartották, amikor elfogadták a jelenlegi alkotmányt” – mondta Tokajev. Elmondta, hogy az előkészítő munkacsoport 33
módosító indítványt készített elő. Az ország alaptörvényének paragrafusainak harmadát javasolják módosítani. Tokajev
szerint a népszavazás "a népakarat demonstrációja" lesz, hiszen minden állampolgárnak lehetősége lesz befolyásolni az
ország sorsát.
Kirgizisztán átstrukturálja régi adótartozásait
Kirgizisztánban több mint 183,8 ezer adófizetőnek van adóhátraléka és több mint 7,8 ezernek biztosítási díjhátraléka.
Erről a köztársaság állami adószolgálata számolt be. Az adóhatóság szerint az adózóknak lehetőségük lesz a tartozásra
felhalmozott kötbéreket, szankciókat és bírságokat maradéktalanul leírni, amennyiben 2022. július 1-je előtt törlesztik a
tartozás tőkeösszegét. Azon adósok számára, akik 2022. december 31-ig befizetik az adó- és biztosítási befizetések
főösszegét, az adószolgálat a büntetések, szankciók és bírságok felét elengedi. Az átstrukturálási lehetőség csak a 2020.
július 1-je előtt keletkezett adósságokra vonatkozik.
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Kína
Megvan az első kínai nagyvállalat, amely felfüggesztette oroszországi működését
Felfüggesztette tevékenységét Oroszországban és Ukrajnában a DJI Technology nevű, kínai dróngyártó, ezzel elsőként
szünetelteti oroszországi működését nagyobb kínai vállalat az ukrajnai háború kezdete óta – számolt be internetes
kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. A dél-kínai sencseni központú vállalat, amely
világvezetőnek számít a dróngyártás terén, kedden tett közzé egy rövid közleményt az internetes oldalán a döntésről. A
közlemény szerint a DJI a különböző joghatóságokhoz kapcsolódó megfelelési követelmények belső vizsgálatát követően
hozta meg a határozatot.
Enyhül a kínai Covid-vasszigor Hongkongban
A világ egyik legelszigeteltebb helyévé vált Hongkong az utóbbi hetekben azzal, hogy Kína a zéró-Covid politikája miatt
gyakorlatilag az egész várost lezárta. Most azonban némi enyhítést jelentettek b, ez főként az utazási és teherszállítási
területeket érinti – számol be a hírről a Reuters. Hongkong a hét napról három napra rövidíti az utasszállító repülőgépek
személyzetének kötelező szállodai karanténját, a teherszállító gépek személyzetét pedig mentesíti a
karanténkötelezettség alól.
Kína is aggódik Észak-Korea keménykedése miatt
Kína koreai ügyekért felelős megbízottja elmondta, Pekinget aggasztja a Koreai-félszigeten kialakult feszült helyzet. A
megbízott a héten a dél-koreai fővárosba érkezett tárgyalásra – írja a Reuters. A megbízott szerint a feszültségek tüneteit
és kiváltó okait egyaránt kezelni kell. Miután idén megrekedtek a Phenjannal zajló, denuklearizációt célzó tárgyalások,
Észak-Korea számos rakétatesztet hajtott végre, többek között hiperszonikus és interkontinentális ballisztikus rakétákat
is tesztelt. Észak-Korea addig 2017 óta nem tesztelt interkontinentális ballisztikus rakétát vagy nukleáris fegyvert.
Washingtoni és szöuli tisztviselők szerint vannak arra utaló jelek, hogy egy nukleáris tesztre vonatkozó előkészületek
zajlanak.
Már Kína is háborúra készül? - Több mint gyanús találkozóra hívták a bankvezéreket
Rendkívüli találkozót tartott a kínai felügyelet a hazai és külföldi bankvezérekkel arról, hogyan lehetne megvédeni az
ország tengerentúli eszközeit az Egyesült Államok által bevezetett esetleges jövőbeni szankcióktól – írja a megbeszélést
ismerő forrásokra hivatkozva a Financial Times. A kínai tisztviselők attól tartanak, hogy egy regionális katonai konfliktus
vagy más válság esetén ugyanolyan intézkedéseket hozhatnak Peking ellen, mint amilyeneket most Oroszország ellen
látni. Hszi Csin-ping elnök kormánya az orosz-ukrán háború során végig kitartóan támogatta Vlagyimir Putyint, de a kínai
bankok és vállalatok továbbra is ódzkodnak attól, hogy olyan üzleteket bonyolítsanak le orosz szervezetekkel, amelyek
amerikai szankciókat válthatnak ki – írja a lap.
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Törökország
A török Jegybank megemelte a 2022-es, 2023-as inflációs előrejelzését
Az infláció Törökországban az idei év végén várhatóan eléri a 42,8 százalékot, majd 2023 végére 12,9 százalékra, 2024
végére pedig 8,2%-ra lassul – közölte az ország központi bankja. A bank januári előrejelzésében a törökországi inflációt
2022 végén 23,2%-ra, jövő év végére pedig 8,2%-ra prognosztizálta.
Ausztria újra együttműködik a NATO-val, miután a törökök is rábólintottak
Ausztria ismét teljeskörűen együttműködik a NATO-val a Partnerség a Békéért program keretében, miután Törökország
feladta Béccsel szembeni ellenvetéseit. 2017 márciusában került nyilvánosságra, hogy Ankara 2016 nyarától blokkolta az
együttműködést a NATO partnerségi programjának keretében, amiért Ausztria a Törökországgal folyó európai uniós
csatlakozási tárgyalások megszakítását követelte.
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Amerikai Egyesült Államok
Rekordszámú álláshirdetés az Egyesült Államokban, százezrével mondanak fel a munkavállalók
Rekord magasra nőtt márciusban az új amerikai állások száma, párhuzamosan a felmondók számával, ugyanakkor a
munkaerő-felvétel csökkent. A munkaügyi minisztérium keddi álláshirdetési és munkaerő-forgalmi felmérése, vagyis a
JOLTS jelentése szerint rekordszámú, 4,5 millió ember mondott fel önszántából munkahelyén, ami alátámasztja a
növekvő bérnyomást, miközben a kormány múlt heti beszámolója szerint az amerikai munkavállalók javadalmazása az
első negyedévben az elmúlt több mint három évtized legnagyobb növekedését érte el a Reuters szerint.
Hatmilliárd dollárt dobott Biden az amerikai nukleáris iparnak, de eddig senki sem nyúlt e pénz után
Furcsa helyzet áll elő az Egyesült Államokban: egy rafinált módon kidolgozott támogatási rendszer alapján évekig
továbbfinanszírozhatóvá tennék a nukleáris áramtermelő egységek működését a klímavédelemre hivatkozva, azonban a
pénzért - aminek nagyságával kapcsolatban elég annyi, hogy ennél kevesebből kezdik meg Kínában manapság egy-egy
új blokk építését - mégsem hajol le senki. Illetve aki lehajolna, arról már a pályázati határidő lejárta előtt kiderült, nem
teheti. Csak találgatni lehet, hogy ennek így mi az értelme.
Veszteséges az Amazon – 7 éve először
A világjárvány okozta fellendülésnek vége, az Amazon 3,8 milliárd dolláros veszteségről számolt be az idei év első
negyedévében. Az online-kereskedelmi óriás eladásai 3 százalékkal csökkentek az első három hónapban, miközben a
költségei növekedtek. És az ukrajnai háború hatásai is érződnek. Az Amazon 2015 óta először veszteséges. Egy éve még
8 milliárd dolláros nyereségről számolt be Jeff Bezos vállalata.
Szinte soha nem volt még ilyen drága mulatság lakáshoz jutni Amerikában
2009 óta nem látott szintre emelkedett a jelzáloghitelek kamata az USA-ban, a legnépszerűbb, 30 éves fix kamatozású
hitel átlagkamata az év eleji 3,29%-ról 5,55%-ra nőtt mára. Az évente kétszámjegyű lakáspiaci áremelkedés hatásával
együtt ezt azt jelenti, hogy szinte soha nem volt még ilyen drága a lakáshoz jutás az USA-ban.
Itt a hideg zuhany: visszaesett az amerikai gazdaság
Visszavonulóban a dollár, hideg zuhanyként érte, hogy a friss adatok szerint az első negyedévben nem bővült, hanem
zsugorodott az amerikai bruttó belföldi termék (GDP).
Halmozza a rekordokat az Apple
Az iPhone gyártója 25 milliárd dolláros profittal zárta a negyedévet, forgalma alulról súrolja a százmilliárd dollárt. Az
Apple hat százaléknyit még srófolni tudott nettó nyereségén, amely így kereken 25 milliárd dollár lett üzleti évének
márciussal véget ért második negyedében. Ez természetesen új rekord a világ legértékesebb tőzsdei vállalatának
történetében, emellett az Apple állva hagyta az elemzőket is, akik 23,6 milliárd dollárra becsülték az iPhone gyártójának
negyedéves nyereségét.
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Kanada
Oroszország Justin Trudeau-nak és Kanada külügyminiszterének is megtiltotta a beutazást
A moszkvai diplomáciai tárca hangsúlyozta, hogy az orosz fél „a szankciókat kényszerből és kizárólag Kanada
vezetésének ellenséges cselekedeteire válaszul vezeti be”. Közzétett az orosz külügyminisztérium csütörtökön egy
csaknem hatszáz kanadai állampolgár – köztük a miniszterelnök és a külügyminiszter – nevét tartalmazó a listát, akiknek
megtorló intézkedésként, megtiltották az Oroszországba való belépést.
Kanada már a Holdon és az odavezető úton is büntethet
A tengerentúli ország törvényhozása mindenre felkészült. A Holdon vagy a Holdra tartó űrmissziókon elkövetett
bűncselekmények üldözését is lehetővé teszi egy jogszabály-módosítás, amelyet csütörtökön fogadott el a kanadai
törvényhozás. A büntető törvénykönyv vonatkozó módosítását egy, főleg a költségvetés érintő törvényjavaslat részeként
fogadta el a parlament.
Kanada most még nem kér a kriptoforradalomból
A kanadai jegybank tájékoztatása szerint a helyi pénzügyi rendszer alapja a jövőben is a kanadai dollár lesz, nem a
kriptopénz(ek). Saját CBDC-n azért ők is dolgoznak, ennek jövőjéről a kormány dönt, de a jegybank készen akar állni arra
a lehetőségre, ha ezt hasznosnak találnák.
FORRÁS:
www.mandiner.hu
www.itcafe.hu

Latin-Amerika és a Karib-térség
Államosítja a lítiumkészleteit Mexikó
A mexikói kongresszus alsóháza elfogadta a bányászati törvény módosítását az ország lítiumkészleteinek államosításáról,
egy nappal azután, hogy Andrés Manuel López Obrador elnök elküldte a javaslatot a törvényhozóknak. A magán- és
külföldi cégeket az elektromos energiaiparban korlátozó alkotmányos reformtervezet, amelyet Andrés Manuel López
Obrador vasárnap késő este terjesztett be a törvényhozás elé, nem kapott elég szavazatot. A vasárnapi kudarc után López
Obrador külön törvényjavaslatot nyújtott be az elektromos akkumulátorok gyártásához nélkülözhetetlen nyersanyagról,
a lítiumról, amely egyébként része volt a vasárnap elbukott alkotmányreform-tervezetnek.
EBP: Venezuela és Argentína helyreállította diplomáciai kapcsolatait
Az Európai Baloldali Párt latin-amerikai és karibi munkacsoportja üdvözli Alberto Fernandez elnök azon döntését, hogy
helyreállítja a teljes diplomáciai kapcsolatokat az Argentin Köztársaság és a Venezuelai Bolivári Köztársaság között. A
nemzetközi kapcsolatok jelenlegi konfliktusainak és megosztottságának idején ez a döntés fontos pozitív lépést jelent,
és hozzájárul a latin-amerikai és karibi integráció és egység fejlődéséhez. Egy olyan lépést, amelyet reményeink szerint
Latin-Amerika és a világ összes országa megtesz, amely még nem tette meg, és amely a szankciók visszavonását fogja
eredményezni, hogy Venezuela népe is teljes mértékben visszanyerhesse normális országként és mint társadalom való
működését.
Kuba kemény, mint Spárta
A karibi Kubára hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint a trópusi paradicsomra, ahol a kommunista államvezetés miatt
ugyan nem egyszerű az élet, de a nehézségeket feledteti az azúrkék tenger a fehérhomokos partokkal, a ragyogó ég és a
pálmafák árnyékában egy lassú szivar pöfékelése mellett elszürcsölt mojito, amitől az emberek legalább száz évig élnek.
A Fidel Castro forradalmának 1959-es győzelme utáni évtizedekben talán voltak olyan időszakok, amikor a fönti,
romantikus kép tényleg hasonlított némileg a valóságra, de ma biztosan nem ez a helyzet.

Chile fővárosában a 12 éve tartó aszály hatására vízkorlátozásokat vezetnek be
A történelem folyamán a nagyvárosaink szinte minden esetben folyópartok mellett alakultak ki. Bővülésük is éppen a víz
állandóságának, gazdasági jelentőségének tudható be. Így volt ez Santiago városával is, mely több évszázada Chile
fővárosa. Jelenleg 5,6 millió ember él itt, és sajnos a várost erősen érinti a klímakatasztrófa. Olyannyira, hogy közel 500
éves fennállása óta most először lesz kénytelen vízkorlátozásokat bevezetni a területén, sőt, akár a vízszolgáltatás
szüneteltetése is napirendre kerülhet.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://hirstart.hu/
https://hu.euronews.com/

Afrika
Magyar gyógypedagógusok segítik a sérült kenyai gyerekek integrálását
Közel 15 millió forintból egy tíz fős gyógypedagógusokból és doktoranduszokból álló team indít el egy olyan
iskolafejlesztő programot Kenyában, öt afrikai általános iskolában, ami a fogyatékossággal élő diákok számára nyújt
segítséget. A partnerintézmények meg tudják valósítani a befogadó, mindenki számára hatékony nevelést és oktatást,
ami a horizontális tanulásban segíti a fogyatékossággal élő gyerekeket. A pályázatot a Hungary Helps Program keretében
Magyarország kormánya 14,5 millió forinttal támogatja. A szervezet az elmúlt öt évben 72 projekt révén 18 afrikai
országot segített. A négy éven át tartó projekttel közel kétezer gyereket érnek el. A tíz gyógypedagógus azt vállalta, hogy
program során, hogy egy inkluzív (befogadó) iskolarendszer alapjait tegyék le.
Lassuló etióp gazdasági növekedés
A Világbank előrejelzése alapján Etiópia gazdasága mindössze négy százalékkal fog bővülni 2022-ben, ami várhatóan az
elmúlt két évtized legalacsonyabb növekedési mutatója lesz. A korábbi években megszokott átlagos tíz százalékos
növekedés elmaradását a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, a polgárháború és a befektetői bizalomvesztés
okozza.
Alig eszméltek fel a negyedikből, máris jön az ötödik koronavírus-hullám Dél-Afrikában
Dél-Afrikában a vártnál korábban jöhet el az ötödik koronavírus-hullám, miután az elmúlt 14 napban a fertőzések száma
tartósan emelkedett, és úgy tűnik, hogy a BA.4 és BA.5 omikron alváltozatok okozzák a fertőzéseket - közölték április 29én egészségügyi tisztviselők és tudósok. Az ország csak január körül lépett ki a negyedik hullámból, és azt jósolták, hogy
az ötödik hullám májusban vagy júniusban kezdődhet.
Pár év, és üstökösként lőhet ki az afrikaiak vagyona
Egy friss jelentés szerint a következő 10 évben jelentős ugrást láthatunk majd az afrikaiak vagyonában, különösen
Mauritiuson, Ruandában és Ugandában fog gyorsan nőni a magánvagyon. A Henley & Partners által közzétett friss
jelentés szerint a következő évtizedben várhatóan 38%-kal, 3 ezermilliárd dollárra emelkedhet az afrikai magánvagyon,
elsősorban a technológiai és a szolgáltatási szektor növekedésének köszönhetően. Az országok közül várhatóan
Mauritius, Ruanda és Uganda fogja a leggyorsabban, legalább 60%-kal növelni a nem állami vagyont a következő 10
évben, de jelentős növekedés várható Kenyában, Marokkóban, Mozambikban és Zambiában is.
Már golyóálló mellényben aratnak, de így is menekültválsághoz vezethet a gabonahiány
A háborús helyzet nyomán kialakult gabonahiány a MENA-térség nagyjából 500 milliós lakosságát sújtja, különös
tekintettel azokra, akik valóban a legszegényebb országokban élnek. Itt széles körű munkanélküliséggel és egyre romló
gazdasági kilátásokkal párosul a krízis. Az IMF (Nemzetközi Valutaalap) szerint 2021-ben 14,8 százalékra emelkedett az
infláció a MENA-régióban. Már ekkor is a magasabb élelmiszerárak jelentették a fő hajtóerőt. Az infláció mintegy 60
százalékáért ezek a mindenkit érintő árucikkek feleltek, és ezt csak a térség olajban gazdag országai úszták meg. Most
áprilisra azonban a háború miatt már a 34 százalékot is elérte az infláció. Ilyen számok mellett a legkiszolgáltatottabb
rétegeknek már a túlélése kérdőjeleződik meg.

Későn ébredt Európa az orosz gáz pótlásával kapcsolatban
Oroszország inváziója Ukrajna ellen és az arra adott nyugati gazdasági szankciók elhozhatták volna Algéria nagy esélyét
exportbevételei felfuttatására. Európa igyekezete, hogy szabaduljon az orosz földgáz importjától utat nyithatott volna az
észak-afrikai ország előtt, hogy növelje részesedését az öreg kontinens gázellátásából, ám a hirtelen megugró keresletre
nem tudnak hirtelen megugró kínálattal válaszolni – derül ki a Financial Times cikkéből.
Oroszország kénytelen beáldozni Líbiát Ukrajna miatt
Csökkenteni kényszerül Líbiában állomásozó katonáinak számát Oroszország az ukrajnai háború miatt. A Kreml közel
1200, az észak-afrikai országban harcoló orosz, illetve szír zsoldost irányított át az ukrán frontra – írja nyugati és líbiai
tisztségviselőkre hivatkozva a Financial Times. Ez az első jele annak, hogy az orosz csapatokat igencsak megterheli az
ukrajnai invázió. Az átcsoportosítás része a Wagner-csoport mintegy 200 orosz zsoldosa, valamint ezer szíriai hivatásos.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba
https://vg.hu
https://portfoilo.hu
www.msn.com/hu
www.napi.hu

Közel-Kelet
Feszültté tették az orosz-izraeli viszonyt Lavrov szavai
Jeruzsálemben bekérették az orosz nagykövetet Lavrov szavai miatt. Az orosz külügyminiszter egy olasz televízióban
hangoztatta, hogy szerinte nem logikus Volodimir Zelenszkij érve, miszerint nem lehet náci, ha zsidó származású, hiszen
Lavrov szerint Hitler is zsidó volt. Az izraeli külügyminiszter a Twitteren jelentette be, hogy bekérették az orosz
nagykövetet. Yair Lapid apja a budapesti gettóban raboskodott, „őt nem a zsidók, hanem a nácik küldték oda” –
hangsúlyozta az izraeli külügyminiszter.
Erdoğan üdvözlőlapot küldött Izrael közelgő függetlenségi napjára
A török és az izraeli elnök két héten belüli második telefonbeszélgetésén Erdoğan elmondta, hogy hisz abban, hogy a
Jeruzsálem és Ankara közötti együttműködés a kölcsönös nemzeti érdekeket, valamint a regionális békét és stabilitást
szolgáló módon fog fejlődni.
Átlépte a 9,5 milliót Izrael lakossága
Az ország az elmúlt 20 év legnagyobb bevándorlási hullámát éli meg 38 000 bevándorlóval; a legfrissebb statisztikák
szerint az izraeliek 73,9%-a zsidó, 21,1%-a arab és 5%-a más vallási csoport tagja.
Az OPEC most sem tudta teljesíteni a célokat
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete áprilisban napi 28,58 millió hordót termelt, ami azt jelenti, hogy márciushoz
képest csak napi 40 000 hordóval termeltek többet. A kibocsátási megállapodás az OPEC országok számára napi 254 000
hordós növekedésről szólt. Az OPEC+ termelésére pedig napi 400 000 hordós növekedést írtak elő áprilisra. Ez mintegy
napi 214 000 hordós hiányra utal az OPEC tagállamaitól. A csoporttól már előző hónapban is borzasztó teljesítményt
láthattunk. Márciusban csak napi 57 000 hordóval növelték együttes termelésüket, ebből 54 000 hordót Szaúd-Arábia
biztosított.
Tízszeresére növelné az országon áthaladó utasok számát az olajkirályság
Szaúd-Arábia az évtized végére tízszeresére növelné a királyságon átutazó nemzetközi légi utasok számát. A királyság
még tavaly közölte a tervét, miszerint 2030-ra globális közlekedési és logisztikai csomóponttá kíván válni, a célja pedig az
évi 330 milliós utasforgalom.

Új útra lép a lámpagyártás befejezése után a Tungsram
Jól megalapozott, előkészített tervei vannak a Tungsramnak a hagyományos izzógyártás felszámolása utáni időszakra,
máris látványos eredmények születtek. Első fő üzletágában, a világítástechnikában a Tungsram már építi
partnerprogramját, a kiemelt országokra kevesebb termékkel koncentrálva, de sokkal mélyebb helyi kapcsolatokkal. Az
üzletágon belüli új egység – amely kültéri megoldásaival kifejezetten nagyszabású nemzetközi infrastruktúra-tenderekre
koncentrál – Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Ománban nyert tendert. Ománba például a teljes
magyar export 30, Szaúd-Arábiába a 20 százalékát a Tungsram termékei teszik ki, tehát ezekben az országokban a
Tungsram a legnagyobb magyar exportőr.
Az Egyesült Államok újabb veszélyre figyelmeztetett
Az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki, hogy Irán akár hetek alatt nukleáris fegyvert fejleszthet ki. „Igen, ez
mindenképpen aggaszt minket” - jelentette ki Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján, miután Anthony
Blinken külügyminiszter már szóvá tette, hogy az iszlám köztársaság felgyorsította nukleáris programját. "Mondhatnám,
kezdünk visszatérni az iráni atomalku előtti időkhöz, amely megállapodás keményen korlátozta az iráni nukleáris
programot nemzetközi ellenőrök felügyelete mellett.”
Szűkös időben újjáélednek a barátságok
Törökország elnöke 2018 óta először látogatott Szaúd-Arábiába, megmutatva, hogy végleg továbblépett Dzsamál
Hasogdzsi újságíró brutális meggyilkolása után. Erdogan török elnök Szalmán királlyal és Mohamed koronaherceggel
találkozik a két napos ott-tartózkodása alatt. A Reuters értesülései szerint a megbeszélések között szerepel majd a
„zűrzavaros idők maguk mögött hagyása is”. A király meghívása Törökország több hónapig tartó kampánya után
érkezett, miszerint helyre szeretnék hozni a kapcsolatukat.
Miközben a világ Ukrajnára figyel, zajlik egy másik "katonai művelet" is
Miközben a világ Oroszország Ukrajnai inváziójára figyel, Törökország is belépett egy szomszédja területére. Ankara is
azzal érvel, hogy szélsőségeseket vesz célba. Csakhogy a színtér Észak-Irak, a kurdok egyetlen saját államra hasonlító
területe. Repülők, ágyúk, drónok, kommandósok – ilyen erőkkel vonult fel Törökország Irak északi részén, azaz a Kurd
Autonómia területén, érvelése szerint azért, hogy kifüstölje onnan a Kurd Munkáspárt, a PKK embereit.
100.000 Lucidot vesznek a szaúdiak
A világ vezető olajexportőre megkezdte a zöld átállást. Most egy nagy volumenű villanyautó rendeléssel húzták alá ezt a
szándékot. A közlemény szerint a megállapodás részét képezik a jövőben bemutatkozó elektromos modellek is.
Kezdetben 50 ezer autóra kötnek konkrét szerződést, de még egyszer ennyire van opciójuk. 2023 második negyedévétől
évi 1000-2000 autóról, 2025-től azonban már évi 4-7 ezer kocsiról van szó. A megállapodás része a Saudi Vision 2030
programnak, amelynek célja, hogy a fenntartható közlekedés és zöld technológiák segítségével alakítsa át az országot.
Kuvait gigaberuházással támogatná Pakisztánt
A Kuvait Befektetési Hatósághoz tartozó Enertech Holding és a Pakistan Kuvait Invesment Company banki
engedélyezésért folyamodott, hogy egy hidrogénüzemet és két intelligens várost építhessenek fel Pakisztánban 750
millió dollárból - írta meg a Bloomberg. Erről Mohammad Al Fares, az Invesment Co. elnöke beszélt. A két vállalat már
most is együtt dolgozik egy 200 millió dolláros vízvezeték kiépítésén.
Egymillió menekült gyereket akarnak tanítani egy új digitális iskolában
A koronavírus-járvány tapasztalataiból tanulva digitális oktatást akar bevezetni az Egyesült Arab Emírségek - ezúttal
olyan menekült gyerekek számára, akik máshogy nem tudnának tanulni. Az első öt évben egymillió rászorulót várnak a
programba. A menekültek oktatása válságban van. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának legfrissebb adatai szerint a
menekült gyermekek közel fele nem jár iskolába, és az újabb konfliktusok miatt ez a szám tovább növekszik.
FORRÁS:
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Ausztrália és Új-Zéland
A második világháború óta nem látott feszültség bontakozik ki a Csendes-óceánon, miután egy kis szigetország lepaktált
Kínával
Egy kevesebb mint 700 ezer lakosú óceániai szigetország borzolja az egész csendes-óceáni térség, kiemelten Ausztrália
és az Egyesült Államok kedélyeit. Március végén ugyanis kiszivárgott egy olyan egyetértési megállapodás, illetve egy
olyan biztonsági paktum terve, melynek keretében a Kínai Népköztársaság rendőröket és katonának vezényelhetne a
Salamon-szigetekre, továbbá a kínai haditengerészet is lehetőséget kap, hogy feltöltse hadihajóit. Ausztrál és amerikai
félelmek szerint mindez egy kínai katonai bázis előkészülete lehet, amellyel Kína katonailag is megvetné a lábát a
csendes-óceáni térségben.
Kamatemelés zúzza szét Morrison újraválasztási esélyeit
Mélyütést vitt be az ausztrál jegybank (RBA) az újraválasztásáért küzdő Scott Morrison ausztrál miniszterelnöknek azzal,
hogy meglepetésre emelt az alapkamaton. Nem is akármennyivel: az eddigi 0,1 százalékhoz 25 bázispontot csapva jött ki
a 0,35 százalékos új kamatszint. Az RBA legutóbb 2010-ben emelt kamatot, a döntésre 1,4 százalékkal, a 0,715-ös szintre
erősödött az ausztrál dollár az amerikaihoz képest.
Jön a világ leghosszabb, 20 órás repülőútja
Új Airbusokat rendelt a Qantas, amelyekkel elindíthatja hamarosan az új rekordhosszúságú, 20 órás Sydney-London
járatát – írja a CNBC. 12 darab Airbus A350-1000 repülőgépet rendelt a Qantas Airways, ami már alkalmas arra, hogy
elindítsa a Sydney-London közvetlen járatot az ausztrál légitársaság.
Veszélyzónában Új-Zéland – átfogó kormányzati terv a környezeti károk csökkentésére
Egyre nagyobb problémát jelentenek az éghajlatváltozás okozta környezeti katasztrófák Új-Zélandon. A kormány a város
és a lakosság bevonásával küzdene a természeti csapások megelőzése és minél hatékonyabb kezelése érdekében.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.vg.hu
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