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
Koronavírus: tovább lazítanak a korlátozásokon Ausztriában
Ausztriában június 1-jétől a kereskedelemben és a tömegközlekedési eszközökön is felfüggesztik a koronavírus-járvány
miatt elrendelt maszkviselési kötelezettséget három hónapra - jelentette be sajtótájékoztatóján Johannes Rauch
egészségügyi és Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter.
Durvább infláció jöhet Ausztriában, mint amire számítottak
Az osztrák statisztikai hivatal becslése szerint 8 százalékra gyorsult a májusi infláció Ausztriában, amely 1975 óta nem
tapasztalt drágulást jelent. Míg novemberben 4,3, februárban 5,8 addig májusra korábban 7,2 százalékos inflációt
prognosztizáltak, de az osztrák statisztikai hivatal mostani jelentése 8 százalékra módosította azt.
Embargó helyett importvámot javasol az osztrák Wifo
Embargó helyett az orosz olajra importvám kivetését részesítené előnyben a Wifo osztrák gazdaságkutató intézet
publikált elemzésében. Az év végéig fokozatos importkorlátozással járó uniós olajembargó a mennyiségi csökkenést az
átmeneti időszakban az emelkedő olajárakkal ellensúlyozná, ami viszont stabilizálná Oroszország bevételeit - idézi az
elemzést az MTI.
Osztrák kancellár: Szó sincs az orosz gáz embargójáról
Az osztrák kancellár megerősítette, hogy az EU nem tárgyal orosz gázembargóról, majd megjegyezte, hogy az
olajszállítást azért is volt könnyebb betiltani, hiszen kompenzálni is egyszerűbb, mint a gázt. Nem lesz téma a
gázembargó, ezt a német kancellár, Olaf Scholz is világosan elmondta – mondta Karl Nehammer osztrák kancellár kedden
újságíróknak, hozzátéve, hogy a következő szankciócsomagban sem szerepel majd a gázembargó. A régió
nagymértékben függ az orosz gáztól, Ausztria például a szükséges mennyiség 80 százalékát importálja.
Orosz oligarchák pénzére csapott le Ausztria
Ausztria orosz oligarchák 254 millió eurónyi vagyonát fagyasztotta be összhangban az ukrajnai háború miatt bevezetett
nyugati szankciókkal - ismertette az osztrák kancellár hivatala Bécsben. A tájékoztatás szerint a pénzek 97 bankszámlán
voltak elhelyezve. A belügyminisztérium államvédelmi és hírszerzési igazgatósága ezen felül öt olyan telekkönyvi
bejegyzést talált, amelyek nyilvánvalóan a vagyon tulajdonosának elleplezését szolgálták. A gyanús esetek kivizsgálását
azonban megnehezítik a tulajdonosi viszonyok elkendőzését szolgáló cégek, fiktív közvetítők és vagyonkezelő társaságok
nemzetközi hálózatai - tette hozzá a kancellár hivatala.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Bajban a belga mezőgazdaság a szárazság miatt
Az aszály miatt aggódnak a belga gazdák. Idén a tavasz rendkívül száraz volt, a csapadék, ami az országban hullott,
szinte biztosan nem lesz elegendő a növények fejlődéséhez.
Gigantikus sztrájk jön Belgiumban, megbénulhat a fél ország
A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap tudósítása szerint a sztrájkot a szakszervezetek együttesen és az egész
országra kiterjedően hirdették meg, a tiltakozók béremelést, jobb munkakörülményeket, magasabb jövőbeni
nyugdíjakat követelnek a közszférában. A szakszervezetek bírálják, hogy a hatóságok nem ruháznak be elég forrást a
közszférába, és nem folytatnak ágazati szociális párbeszédet annak képviselőivel.

Hollandia sem fog rubelben fizetni, a Gazprom leállította a gázszállítást az országba
A Gazprom erőltette Putyin követeléseit, Hollandia azonban nem volt hajlandó eleget tenni azoknak. Az NL Times holland
portál legfrissebb jelentése szerint a Gazprom orosz gázipari vállalat azonnali hatállyal leállítja a gázszállítást Hollandiába,
miután a GasTerra holland vállalat nem volt hajlandó eleget tenni Putyin követeléseinek és kijelentette, nem fog rubelben
fizetni az orosz gázért.
Kevesebb jegyet ad el Amszterdamból a KLM a reptéri káosz miatt
Vasárnapig minden Amszterdamból induló járatára korlátozza a jegyeladást a KLM, mert a Schiphol repülőtéren fennálló
személyzethiány miatti késések és járattörlések következtében feltorlódott utasokat csak így tudja elszállítani.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.portfolio.hu
www.liner.hu
www.airportal.hu

Csehország
Jelentős energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Csehország
Ezután jóval kevesebb ideig lesznek kivilágítva a helyi látványosságok, valamint okos világítási rendszert is bevezetnek.
Prága önkormányzata arra a döntésre jutott, hogy korlátozzák a közvilágítást, a lépést pedig az indokolta, hogy
Csehországban az éves infláció elérte a 14 százalékot, mindemellett a villanyszámlák is drasztikusan emelkedtek.
Csehország már több mint 3,5 milliárd korona értékben küldött hadianyagot Ukrajnának
Csehország eddig több mint 3,5 milliárd korona (56 milliárd forint) értékben küldött hadianyagot Ukrajnának, hogy
védekezni tudjon az orosz támadás ellen – jelentette ki Jana Cernochová cseh védelmi miniszter.
Csehország szigorít az ukrán menekültek befogadásának szabályain
Csehország szigorít az ukrajnai menekültek befogadásának szabályain, hogy kiszűrjék az esetleges visszaéléseket. A
kormány által elfogadott törvénymódosítási javaslatok most a parlament elé kerülnek - jelentette be a kormányülés után
Vít Rakusan, cseh belügyminiszter. A sajtóban lex Ukrajna néven emlegetett törvény legfontosabb módosítása, hogy
ezentúl tartalmazni fogja azt a kitételt, miszerint az Ukrajnából érkező, de európai uniós állampolgársággal is rendelkező
személyek nem jogosultak Csehországban semmiféle védelemre és segélyekre.
FORRÁS:
www.liner.hu
www.vg.hu
www.portfolio.hu

Egyesült Királyság
Idén először csökkent egymillió alá a fertőzöttek száma Angliában
Az idén először egymillió alá csökkent a koronavírus-fertőzöttek száma Angliában a brit statisztikai hivatal (ONS)
pénteken ismertetett legfrissebb becslése szerint. A fertőzések terjedési sebességét mérő R reprodukciós ráta is immár a
koronavírus-járvány folyamatos visszaszorulását jelzi.
Önvezető haszonjárműveket akarnak az utakon látni
Nagy-Britannia mostantól segíteni fogja az önvezető buszok, teherautók fejlesztését. A britek abban is eltökéltek, hogy
kidolgozzák az autonóm járművek közlekedéséhez szükséges jogszabályokat.

Elcsúszik-e a jókora banánhéjon egy kedvelt miniszterelnök?
A brit üzleti sajtó zászlóshajója eljutott odáig, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Boris Johnson lemondását
követelje a járvánnyal összefüggő korlátozások megsértése miatt. Miért ilyen fontos ez, amikor Európában háború dúl és
a szigetország lakói az elszállt infláció miatt megélhetési válsággal néznek szembe?
A brit kormány is úgy döntött, hogy elveszik az extraprofitot a vállalkozásokból
A brit kormány bejelentette, hogy a nagy energiaipari cégek „rendkívüli profitjára” átmenetileg különadókat vetnek ki. A
lépést Rishi Sunak pénzügyminiszter jelentette be a londoni alsóházban. A döntést azzal indokolta, hogy a kormány
ezáltal tervezi kompenzálni a háztartások egyre emelkedő megélhetési költségeit.
Hidrogénmeghajtást fejlesztő központot hoz létre az Egyesült Királyságban az Airbus
Az Airbus a hidrogénmeghajtású repülőgépekhez szükséges technológiákat fejlesztő központot alapít az Egyesült
Királyságban, amit az ország kormánya is jelentős összeggel támogat.
FORRÁS:
www.index.hu
www.vezess.hu
www.napi.hu
www.airportal.hu

Franciaország
Macron az eladósodással kell megharcoljon
Franciaország új kormánya megerősítette az ország adósságcsökkentésre tett ígéretét, miután a Covid-19 járvány miatt
Emmanuel Macron elnök példátlan kiadásokra kényszerült, hogy megakadályozza a gazdaság összeomlását. A francia
gazdaság jó teljesítménnyel lábalt ki a koronavírusból, de az orosz-ukrán háború okozta újabb sokk alatt már
takarékoskodniuk kell.
Franciaország helyreállítaná kapcsolatait szövetségesével
Franciaország és Ausztrália kész újjáépíteni a kétoldalú kapcsolatokat, miután a múlt heti választáson megbukott a Párizst
a tengeralattjáró-üzlet felmondásával felháborító ausztrál kormány.
Franciaország turizmusa 2023-ban várhatóan meghaladja a járvány előtti szintet
Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) friss tanulmánya szerint a franciaországi utazási és turisztikai ágazat a
nemzeti gazdasági fellendülés motorja lesz, és jövőre akár meg is haladhatja a járvány előtti szintet: az előrejelzések
alapján 2,2 százalékkal emelkedik majd a 2019-es szint fölé.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.turizmus.com

Horvátország
Erős növekedést produkált Horvátország
A horvát gazdaság teljesítménye 7 százalékkal nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva közölte első gyorsbecslése alapján a horvát statisztikai hivatal. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint
az első negyedévben 6,7 százalékkal nőtt a GDP az előző negyedévhez képest, míg éves bázison 2,7 százalékkal bővült.

A magyar határ közelében építenek gáztárolót a horvátok
Az egyre kiszámíthatatlanabbá váló energiapiac miatt Horvátország nemrég úgy döntött, bővíti földgáztároló
kapacitásait. Dél-nyugati szomszédunknak ugyanis jelenleg mindössze egyetlen földalatti tározója van a Sziszek (Sisak)
környékén található Okoliban, mely mindössze 550 millió köbméter földgáz befogadására alkalmas. Az új, földalatti
gáztározó a magyar határ közelében fekvő Verőce (Virovitica) határában fog megépülni és a tervek szerint, ha elkészül
117 millió köbméter gázt tud majd befogadni. Azért esett a választás erre a helyszínre, mert a közelben néhány évvel
ezelőtt egy horvát mércével számolva jelentős földgázlelőhelyet tártak fel. A tároló elsődleges feladata ezért az itt
kitermelt gáz raktározása lesz, de összekötik majd az országos és a nemzetközi gázvezetékekkel is, ezért szükség esetén
akár a Krk szigetén lefejtett cseppfolyós gáz (LNG) is tárolható lesz itt.
Jelentős változások jönnek a horvát autópálya-hálózaton
A horvát állami autópálya-üzemeltető, a Hrvatske Autoceste (HAC) bejelentette, hogy digitalizálja a kezelt úthálózatot,
amely nemcsak 1727 kamera lecserélését jelenti, de egy teljesen új, valós idejű forgalmi információs rendszer bevezetését
is. A sztrádadíjak idén nem emelkedtek tavalyhoz képest.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/

Írország
Napirenden a megélhetési költségek növekedése okozta válság
A kormány célzott költségvetési intézkedéseket fog előterjeszteni a megélhetési költségek emelkedésének kezelésére az
októberben bejelentésre kerülő költségvetés-tervezetben. A lehetséges intézkedések listája a gyermekgondozásra, az
oktatásra, az egészségügyre és a tömegközlekedésre épül. A következő költségvetés várhatóan adó- és jóléti
változásokat is tartalmaz majd. Eddig a kormány összesen 2,4 milliárd euró keretösszegű célzott intézkedést vezetett be
a megemelkedett megélhetési költségek kezelésére.
Rekord magas a foglalkoztatás Írországban
Az ír Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adati szerint a foglalkoztatás rekordot ért el. A járványt követő munkaerőpiaci helyzetben a kormány célul tűzte ki, hogy 2024-re a foglalkoztatás elérje a 2,5 milliót. A kedvező gazdasági helyzet
következtében 2022 első negyedévében több mint 275 ezer új munkahely jött létre, ezáltal a foglalkoztatás elérte a 2 505
800 főt.
Épülhet a Kelta Összekötő - Írország közelebb húzza magát Európához
Az Európai Bizottság több mint 500 millió euróval támogatja a Celtic Interconnector (Kelta Összekötő) projektet, amely
egy igen jelentős méretű, tengeralatti elektromos kábelen keresztül összekapcsolja Írországot és Franciaországot. Bár a
nagyfeszültségű, egyenáramú kábel nyomvonalára még egy brit tengerészeti hivatalnak rá kell bólintania, 2026-tól az ír
szélerőművek beléphetnek az EU áramhálózati egyensúlyának fenntartásába, a francia erőművek pedig rásegíthetnek az
ír árampiac problémáinak megoldására.
FORRÁS:
www.irishtimes.com
www.rte.ie
www.breakingnews.ie
www.napi.hu

Lengyelország
Egyre nő az árgomolyag Lengyelországban, el is nevezték putyinflációnak
Az 1990-es évek második felének két számjegyű szintjére tért vissza a lengyel infláció a 0 közeli rátákról, tavaly nyár óta
megállíthatatlan az emelkedése. A májusi adatokat kedden közölték, a közép-európai régióban elsőként, és az éves
drágulási ráta az áprilisi 12,4-ről 13,9 százalékra emelkedett.
Lengyelország teljesítette Brüsszel kérését, mehet az uniós pénz
A lengyel szejm megszavazta azt a tervezetet, amely a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának Brüsszel által
szorgalmazott megszüntetését irányozza elő, és amely utat nyit a lengyel helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyásához jelentette az MTI lengyelországi tudósítója.
A menekültek ellátásával küzd Lengyelország
Miközben egyre több ukrán menekült tér haza, sokan még a szomszédos Lengyelországban tartózkodnak menekültként.
A szervezetek arról panaszkodnak, hogy fogy a készletük, és lakhatási gondok is vannak. A helyzetet nehezíti a
világjárvány is, hiszen a betegeket el kell különíteni, hogy ne fertőzzenek meg másokat.
Lengyelország Közép-Ázsiából pótolná a harcoló ukrán vendégmunkásait
Egy javaslat szerint a posztszovjet ázsiai munkások betölthetnék a megüresedett állásokat, miután sok Lengyelországban
dolgozó ukrán vendégmunkás inkább elment haza harcolni.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.napi.hu
www.atv.hu
www.mandiner.hu

Németország
Kihívások és kockázatok a német gazdaságban
A kölni IW gazdaságkutató intézet május vége felé nyilvánosságra hozott tavaszi konjunktúrajelentésében 1 ¾ százalékra
mérsékelte Németország gazdasági teljesítményére vonatkozó idei növekedési várakozását. A visszafogottság okára
rövid, de reális magyarázatot ad az anyag címe, miszerint válság és kockázatok sújtják Európa vezető hatalmának
gazdaságát.
Jó befektetési célpontnak tartják Magyarországot a német vállalatok
Válságállók a magyar-német gazdasági kapcsolatok. Magyarországot továbbra is jó befektetési célpontnak tartják a
német vállalatok, tízből kilenc cég ismét hazánkban valósítaná meg beruházását – emelte ki Varga Mihály a NémetMagyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) fórumán. A pénzügyminiszter felhívta a figyelmet: Németország
Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, a teljes áruforgalom 10 százalék feletti ütemben bővült tavaly, a
német cégek 220 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.
Minden idők egyik legjelentősebb magyarországi beruházása valósul meg Debrecenben
A BMW debreceni gyárának építése az elmúlt tizenkét év sikeres magyar gazdaságpolitikájának jelképe, a mintegy 400
milliárd forintos beruházással több mint ezer új munkahely jön létre a városban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ünnepélyes alapkőletételen arról számolt be,
hogy a német autógyártó telephelyén eddig infrastruktúra-fejlesztés zajlott, most viszont megkezdődik a tervezett
épületek építése. A gyártás a tervek szerint 2025-ben indul meg Magyarországon.

Nem csökkent úgy a német munkanélküliség, mint várták
A munkanélküliek száma 4 ezerrel, 2 millió 285 ezerre mérséklődött. Az elemzői várakozások átlagában nagyobb, 16 ezres
csökkenés szerepelt. A munkanélküliek száma már a tizenharmadik egymást követő hónapban csökkent - idézi az MTI a
német statisztikai hivatal, a Destatis adatait. A munkanélküliségi ráta 5 százalék volt májusban ugyanúgy, mint áprilisban.
Ez megegyezik az elemzői várakozásokkal.
Bemondták a németek: 2025 tavaszára lejönnek az orosz gázról
Németország a következő három év során képes leválni az orosz gázimportról - jelezte Markus Krebber, az RWE
vezérigazgatója egy lapinterjúban. Ha gyorsan bővítjük a lehetőségeinket, akkor 2025 tavaszára sikerülhet az orosz gáztól
való függőség megszüntetése - idézi az interjút a Reuters hírügynökség. Nem tartotta kizártnak az energiaipari cégvezér,
hogy az ellátási problémák már egy évvel korábban is kezelhetőek lesznek. Beszélt az ehhez szükséges feltételek
kialakításáról: a cseppfolyósított földgáz behozatalához szükséges infrastruktúra kiépítése mellett új szállítóvezetékek
építésére is szükség van az európai országokon keresztül.
Bejelentette Scholz: Európa legnagyobb hadseregét építi fel Németország
Európa legnagyobb, NATO-n belüli, konvencionális haderejét hozza létre Németország – mondta Olaf Scholz német
kancellár a német sajtónak. A "NATO-n belüli, konvencionális" kitétel azért fontos, mert valószínűleg nem akarnak az
orosz vagy ukrán haderőnél is nagyobb, több mint 1 millió főt számláló haderőt felépíteni és nem terveznek beszerezni
nukleáris vagy más, tömegpusztító fegyvereket. A Spiegel arról ír, hogy első körben 100 milliárd euróval támogatják a
haderőfejlesztést és a Bundeswehr állományának bővítését.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
Orbán Viktor a szerb elnökkel tárgyalt
Aleksandar Vucic szerb elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen nyitotta meg a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt.
A magyar kormány és a szerb államfő találkozóján elsősorban egymás energiaellátási biztonsága került előtérbe. A szerb
elnök elmondta, hogy Magyarország hét évvel ezelőtt még csak a hetedik helyen állt a kereskedelmi árucsere mértékét
tekintve, mára azonban Szerbia második legfontosabb partnerévé vált, ami a kapcsolatok jelentős javulását mutatja.
Szijjártó a magyar–szerb kapcsolatokról: A háború még inkább megnöveli a két ország közötti együttműködés
jelentőségét
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten fogadta Sinisa Mali, szerb pénzügyminisztert. A miniszter
rámutatott, hogy az ukrajnai háború még inkább megnöveli Magyarország és Szerbia együttműködésének jelentőségét.
Elmondta, eddig zavartalanul zajlott a szállítás a déli szállítási útvonalon keresztül, Szerbia felől napi 10 millió
köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra, és fordított irányban is szerződés szerint folyik a tranzit: december óta 458
millió köbméter szállítására került sor. Megállapodásuk értelmében Szerbia lehetőséget kap a magyar földgáztárolók
használatára, hogy a téli ellátás ott is biztosított legyen. Emellett döntés született arról is, hogy megduplázzák a két
ország közötti villamosenergia-hálózatok összekötésének kapacitását, ami 6-8 évet vehet igénybe.
Olcsó orosz gázt kaphat Szerbia
Megállapodott a Szerbiába irányuló orosz gázszállítások folyamatosságáról, valamint egyeztetett az ukrajnai helyzetről
és a Koszovó körüli fejleményekről Vlagyimir Putyin orosz és Aleksandar Vucic szerb elnök. Az új szerződés a szerb elnök
bejelentése szerint három évre szól.

A szerb kormány ideiglenesen korlátozta a földgáz árát
A szerb kormány elfogadta a földgáz ideiglenes árkorlátozásáról, valamint a behozatali vagy Szerbiában kitermelt földgáz
piaci zavarok esetén felmerülő árkülönbségének megtérítéséről szóló rendeletet.
Szerbia felfüggeszti a tűzifa exportját a stabil ellátás biztosítása érdekében
A szerb kormány ideiglenesen betiltotta a tűzifa exportját, hogy biztosítsa a stabil ellátást egy esetleges energiaválság
esetén. A tilalom 60 napig marad érvényben.
Az EU-csatlakozás kapujában Albánia
Albánia minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy az Európai Unió megkezdje vele a csatlakozási tárgyalásokat - jelentette
ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Tiranában, Edi Rama albán miniszterelnökkel közösen tartott
sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy álláspontja szerint "amilyen gyorsan csak lehet", el kell indítani a tárgyalásokat
Albánia belépéséről. A találkozót követően az Európai Tanács által közzétett nyilatkozatában Michel "közeli
szövetségesként, partnerként és barátként" utalt Albániára, s megköszönte egyebek között az ENSZ Biztonsági
Tanácsában végzett munkáját.
Az albán gazdaság ellenszélbe került az ukrajnai háború miatt
Az ukrajnai háború negatívan érinti Albánia gazdaságát az élelmiszer- és energiaárak emelkedése, valamint a közszférát
is érintő külső finanszírozási költségek növekedése révén– közölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Albánia bruttó hazai
terméke (GDP) az előrejelzések szerint 2022-ben mintegy 3%-kal nő, amelynek alapja a turizmus és az építőipar bővülése
lehet, ugyanakkor az emelkedő árak mérséklik a gazdasági növekedést.
Többéves csúszás után bizonytalan a jövője az egymilliárd dolláros montenegrói autópályának
Nyolc évvel a szerződés aláírása után a befejezéshez közeledik az ellentmondásos montenegrói autópálya-projekt első
szakasza, amelyet hatalmas, egymilliárd dolláros kínai hitelből fizettek, és még mindig vannak kérdések a jövőjét illetően.
Az autópálya első, 41 kilométeres szakasza idén nyáron megnyílik. A vitatott autópálya története azonban még
korántsem ért véget, hiszen az eredetileg tervezett, 122 kilométeres út maradék szakasza még mindig nem épült meg, és
kérdéses a jövője. Jelenleg az út első szakasza egy nagy, erdős terület közepéig tart és nincs pénz a fennmaradó rész
továbbépítésére.
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Olaszország
Olaszországban nem lesz kötelező a védettségi igazolás beutazáskor
Az olasz egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy szerdától megszüntetik azt a kötelezettséget, amely szerint az
országba lépőknek igazolniuk kell a koronavírus elleni védettségüket, illetve friss negatív szűrési leletet kell felmutatniuk.
Olaszországban is megjelent a magyar plázamilliárdos cége
Belépett az olaszországi ingatlanpiacra az Indotek Csoport, tudatta a cégcsoport a Forbes szerkesztőségével. A
közlemény azt írja, a csoport a dél-szicíliai Le Masserie Shopping Center, illetve egy 13 szupermarketből álló, főként ÉszakOlaszországban található portfólió akvizíciójával lépett be az olaszországi ingatlanpiacra. A lezárult két tranzakcióval
együtt összesen 14 kelet-közép-európai és dél-európai ország ingatlanpiacán van jelen.

FORRÁS:
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Románia
Bejelentette Románia: kivonul a Nemzetközi Beruházási Bankból
A román kormány két törvénytervezetet fogadott el, amellyel kezdeményezi az ország kivonulását a Nemzetközi
Beruházási Bankból, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC). A két tervezet a parlament
asztalára kerül, amely gyorsított eljárásban fog dönteni.
Románia amerikai atomerőmű mellett döntött
A Bukaresttől 90 km-re lévő Dambovita megyei Doicesti község egykori hőerőművének helyén építi meg az amerikai
NuScale Európa első kisméretű moduláris atomreaktorát (SMR). Az amerikai vállalattal 2019-ben aláírt memorandum
alapján Románia tavaly egy 1,2 millió dolláros, vissza nem térítendő támogatást kapott az USA kereskedelmi és fejlesztési
ügynökségétől, hogy lehetséges telepítési helyszíneket azonosítson az első moduláris atomreaktor számra. Doicesti
községet a cernavodai atomerőművet működtető Nuclearelectrica állami vállalat javaslata alapján választották ki a
projekt helyszínéül, ahol 6 modulból álló, 462 MW elektromos teljesítményű SMR-típusú erőművet építenek, 193 állandó
munkahelyet hozva létre, amely évi 4 millió tonnával csökkenti Románia CO2-kibocsátását.
FORRÁS:
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Szlovákia
Lassulóban a szlovák gazdaság
2022 első negyedévében évközi szinten a szlovák GDP 3%-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy a szlovák gazdaság már
visszatért a globális koronavírus-járvány előtti szintjére. A visegrádi országok közül ugyanakkor Szlovákia gazdasági
növekedése volt a legalacsonyabb. A magas energia- és élelmiszerárak visszafogják a háztartások fogyasztását, és a
háború okozta bizonytalanság rányomja a bélyegét a vállalati befektetésekre is. A legnagyobb gondokkal újfent az
autóipar küzd, melynek az elhúzódó chip-hiányon kívül az Ukrajnából érkező alkatrészek kiesésével és az orosz gazdaság
elleni szankciókkal is meg kell küzdenie. Mivel a szlovák gazdaság alappillére az autóipar, érthető, hogy az Európai
Bizottság elemzői Szlovákia növekedési kilátásait csökkentették a legjobban az egész EU-ban, a korábbi 5%-ról 2,3%-ra.
Szlovákia lép: 65 százalékkal kevesebb orosz gázt vesznek
Szlovákia júniustól jelentősen csökkenti függőségét az orosz gázszállításoktól azáltal, hogy alternatív
gázmegállapodásokat kötött. Szlovákia június 1-től 65 százalékkal csökkenti az orosz gáztól való függőségét, az ország
gázellátása 2023 végéig garantált. A teljes szlovák fogyasztás fedezetéül szolgáló földgáz mintegy 32 százaléka
Norvégiából származik majd, csaknem 34 százaléka pedig cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában horvát, olasz, belga
és brit kikötőkből érkezik.
Marad a lassúzás a fontos magyar-szlovák vasútvonalon
Egyelőre nincs pénze a szlovákiai kormánynak arra, hogy felújítsák a Pozsony-Komárom vasúti szakaszt, ami igen rossz
állapotban van, miközben ez az ország egyik legforgalmasabb útvonala. Egyelőre csak a legégetőbb hibákat javítják ki a
Komárom–Pozsony vasútvonalon. Andrej Dolezal közlekedési miniszter szerint a teljes szakasz kétvágányúsítása és
villamosítása szóba sem jöhet, ez ugyanis közel egymilliárd euróba kerülne. A tárcavezető szerint már nyáron kiderülhet,
a következő években melyik vállalat üzemeltetheti a szakaszt.
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Szlovénia
Új kormányfője van Szlovéniának
Miniszterelnökké választotta a szlovén parlament május 25-én Robert Golobot, az április 24-i szlovéniai általános
választásokon győztes Szabadság Mozgalom (Gibanja Svoboda) vezetőjét. Golob ezzel felhatalmazást kapott a
kormányalakításra. Az új kormánykoalíciót várhatóan alkotó három párt - a balközép Szabadság Mozgalom, a
Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal (Levica) - összesen 53 parlamenti képviselővel rendelkezik a törvényhozásban. A
szlovén törvények szerint Golobnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy miniszter-jelöltjeit a parlament elé terjessze. A
kormánytagokról ugyanakkor várhatóan már június 3-án szavaz a nemzetgyűlés. A kormány akkor léphet hivatalba, ha a
miniszterek több mint kétharmadát kinevezik. A kormány legfőbb célja az egészségügy megreformálása és az emelkedő
árak kezelése lesz.
Tovább terjeszkedik az AutoWallis Szlovéniában
Megnyitotta Ljubljanában Szlovénia egyetlen Land Rover-autószalonját és márkaszervizét az AutoWallis-csoporthoz
tartozó Wallis Motor Ljubljana. A magyar csoport tagjai (Avto Aktiv, Wallis Motor Ljubljana) a brittel együtt már öt
autómárkát értékesítenek öt szlovén városban. A most nyitott, 450 négyzetméteres szalon közvetlenül a Wallis Motor
Ljubljana által üzemeltetett, a főváros egyetlen BMW-márkakereskedése mellett helyezkedik el.
Szlovén e-repülőgépgyártót vett a Cessna tulajdonosa
Úgy tűnik, hogy a Cessna mellett a Beechcraft és a Bell Aircraft márkákat is birtokló Textron rárepül az elektromos üzemű
járművek gyártására, hiszen felvásárolta a Pipistrelt. A szlovén vállalat nem véletlenül került a katonai gépeket is termelő
amerikaiak célkeresztjébe, hiszen ők készítették az első olyan elektromos repülőgépet, a Velis Electro-t, ami megkapta
az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség forgalmi tanúsítványát.
FORRÁS:
https://newtechnology.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/

Európai Unió
Átment az újabb EU-s szankciós csomag, Magyarország követelésére módosult az utolsó pillanatban
Elfogadták az újabb uniós szankciós csomagot, az utolsó pillanatban Magyarország újabb követelésének engedett az EU.
"Átment" a hatodik brüsszeli szankciós csomag - írta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.
Napelemekkel, spórolással és közös gázbeszerzéssel szabadulna az EU az orosz energiától
Egy 200 milliárd eurós tervvel számolná fel az évtized végére Európa orosz energiafüggőségét az Európai Bizottság. A
REPowerEU nevű tervben vannak javaslatok a fogyasztás csökkentésére, a közös gázbeszerzésre és a megújuló források
fokozott használatára. Hét év múlva minden új épületre napelemet tetetne a bizottság.
Bajba kerülhet az európai áramellátás
Az atomenergia, melyet sokan tartanak univerzális megoldásnak mind az energiabiztonság, mind a klímaváltozás elleni
küzdelemben, egyelőre úgy néz ki nem képes élni az évtizedek óta nem látott lehetőséggel, miután a francia
közszolgáltató, az EDF legújabb előrejelzése szerint a francia atomerőművek nem lesznek képesek a korábbi években
tapasztalt mennyiségű energiát termelni – olvasható a Bloombergen.

Feltűntek a gyengeség jelei az európai feldolgozóiparban
Továbbra is bővülést jelez, de esett az összetett beszerzésimenedzser-index az eurózónában májusban. A mutató 54,9
pont lett, az előző hónapban 55,8-et mértek. Ugyan az adatban nem jelennek meg az valutaunió tényleges problémái,
azaz egyelőre nincs benne a beszűkült vásárlóerő, a gyenge fogyasztói bizalom, és a szigorodó pénzügyi feltételek sem
tépázzák meg a számokat, a gyengülés első jelei már látszódnak az adatsoron az ING elemzői szerint.
Ukrajna egy évig vámmentesen szállíthat az EU-ba
Az Európai Parlament csütörtökön jóváhagyta az Európai Bizottság javaslatát, hogy az Európai Unió egy évre függessze
fel az EU-ba irányuló valamennyi ukrán exportra – köztük az acélexportra – kivetett dömpingellenes és importvámot,
illetve minden vonatkozó uniós védintézkedést.
Az Európai Tanács elnöke támogatja Szerbia minél gyorsabb belépését az EU-ba
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön kijelentette, hogy az Európai Unió támogatná Szerbia gyorsabb
csatlakozását a blokkhoz, és segítené az orosz gáztól és olajtól függő balkáni országot abban, hogy diverzifikálja
energiaellátását - írja a Reuters.
Az EU keleti tagállamait sújtja leginkább az élelmiszerek drágulása
Az Európai Unió keleti tagállamait sújtja leginkább az élelmiszerek drágulása - mutatta ki a német szövetségi statisztikai
hivatal (Destatis) egy szerdán ismertetett elemzésében.
Acélválság sújthat le Európára
Az orosz és az ukrán acél az európai felhasználás 20 százalékát adta. A szektor bespájzolt ugyan a háború kitörésének
hírére, a készletek azonban fogyóban vannak. Alternatív beszerzési forrásokat lehet találni – jóval drágábban.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Megszületett az olajembargó! Magyarország tovább veheti az orosz olajat
Megállapodás született az európai uniós tagállamok között az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról, az EU ezzel
a lehető legnagyobb nyomást gyakorolja Oroszországra az Ukrajna elleni háborújának befejezése érdekében - jelentette
be Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében a soron kívüli,
kétnaposra tervezett brüsszeli EU-csúcstalálkozó első munkanapját követően, május 31-én hajnalban. A találkozó
zárónyilatkozata szerint a csővezetéken szállított nyersolajra a tilalom egyelőre nem terjed ki, de a Barátság
kőolajvezeték északi szárnyának lezárását az év végéig vállalták az érintett országok.
Kiszámolták, mennyire fájhat az uniós olajembargó az oroszoknak
Egyáltalán nem szimbolikus, hanem húsba vágó Oroszországnak az olajembargóról kedd hajnalban megszületett uniós
megállapodás – vélik az Erste Befektetési Zrt. szakértői. Az uniós vezetők által elfogadott szankciók értelmében azonnal
levágják az orosz kőolaj- és termékimport 70, év végéig pedig a 90 százalékát. A csővezetékes szállítás egyelőre
fennmarad, de év végéig a Barátság vezeték Lengyelország és Németország felé menő ágát is lezárják, és csak a
Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot kőolajjal ellátó déli marad működésben. A brókerház levezetése szerint az
Európai Unió naponta 2,2 millió hordó kőolajat és 1,2 millió hordó terméket vásárol Oroszországtól. Az ország teljes
kivitele 5 millió hordó kőolaj és 3 millió hordó termék naponta, azaz a mostani döntés az orosz kivitel 40-45 százalékát
érinti. A szankciók mostantól 300-350 millió dollár bevételkiesést okozhatnak Oroszországnak a korábbi szankciókon
felül, ami év végéig 350-400 millió környékére növekedhet.

Az orosz külügyminiszter kimondta az invázió célját
A donbaszi régió „felszabadítása” „feltétlen prioritás” Oroszország számára, a többi ukrán területnek magának kell
döntenie jövőjéről – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 29-én. A külügyminiszter megismételte
Moszkva állításait arról, miszerint a „különleges katonai művelet” célja Ukrajna „demilitarizálása” a NATO keleti
terjeszkedésének több hullámát követően, illetve, hogy megtisztítsák az országot a „náci” nacionalizmustól. Donyeck és
Luhanszk régiók felszabadítása, amelyeket az Oroszországi Föderáció független államokként ismert el, feltétlen prioritás
– mondta Lavrov.
Megállíthatatlanul nőnek a termelői árak Oroszországban
Az orosz statisztikai hivatal adatai szerint a termelői árak 6,3 százalékkal nőttek márciushoz képest, amikor szerényebb,
5,9 százalékos emelkedést mértek. Éves összevetésben 31,5 százalékkal nőttek a termelői árak áprilisban a márciusi 26,7
százalék után. Az év eleje óta az árak 17,1 százalékkal emelkedtek. Oroszországban tavaly 28,5 százalékkal, 2004 óta a
legnagyobb mértékben emelkedtek a termelői árak a 2020. évi 3,6 százalékos növekedés után. Oroszországban az éves
infláció az áprilisi 17,8 százalék után 17,5 százalékra lassult május 20-i adatok szerint. A jegybank előrejelzése szerint az
éves infláció jövőre 5-7 százalékra, 2024-ben pedig 4 százalékra mérséklődik, ami a jegybank jelenlegi inflációs célja.
Autóiparának életben tartásáért küzd Moszkva
Oroszország gőzerővel dolgozik az ukrajnai háború kitörését követő nyugati válaszlépések által megtépázott autóipari
ellátási láncainak újjáépítésén, hogy életben tarthassa a korábbi kapcsolatainak egy jó részétől megfosztott
autógyártását. A feladat csöppet sem egyszerű: új logisztikai csatornákat kell kialakítani, a meglévők hiányosságait pedig
pótolni kell, továbbá az új alkatrész-importálási mód nem elhanyagolható kockázataival is meg kell birkózni.
Ráteheti a kezét a távozó nyugati cégek tulajdonára Oroszország
Olyan törvényt terjesztettek be az országban, mely lehetővé teszi, hogy az országot elhagyni szándékozó cégek helyi
vállalkozásai felett Moszkva vegye át a kontrollt. Heteken belül életbe is léptethetik az új törvényt, mely a helyi ipar vagy
munkahelyek veszélybe kerülése esetén széles beavatkozási jogköröket ad az állam kezébe - így nehezebbé válhat a
nyugati cégek számára kivonulni Oroszországból, vagy nagyobb anyagi áldozatot jelent a folyamat.
Putyin: Oroszország megoldotta az importhelyettesítés fő feladatait
Oroszországnak sikerült megoldania az importhelyettesítés fő feladatait az ország szuverenitását biztosító
kulcsterületeken – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök április 29-én, az első, Biskekben megtartott Eurázsiai
Gazdasági Fórumon videókapcsolaton keresztül felszólalva.
Gabonaexport-folyosóról tárgyal Törökország Oroszországgal és Ukrajnával
Ezt május 26-án közölte egy magas rangú török tisztviselő. Ukrajna és Oroszország együttesen a világ búza- és
árpaexportjának mintegy harmadát adja. Törökország a Fekete-tengeren szomszédos Ukrajnával és Oroszországgal is. A
Törökországból megnyíló folyosóval a gabona eljuthatna a megcélzott piacokra.
Putyin: Oroszországot nem lehet elzárni a fejlett technológiától
Oroszország nem tervezi, hogy elzárkózik a fejlett országok technológiáitól, mondta Vlagyimir Putyin, aki azt is
hozzátette, hogy hiába próbálják „kiszorítani” őket, ez lehetetlen vállalkozás a nyugati államok részéről. „Természetesen
látjuk a fejlett gazdaságok hatalmas technológiai előnyeit, és nem is fogunk elzárkózni tőle. Az orosz elnök kiemelte, hogy
ez országuk partnereire is vonatkozik az Eurázsiai Gazdasági Unióban. Az elnök emlékeztetett arra, hogy Oroszország
évek óta a „Nagy-Eurázsiai Partnerség” keretében építi kapcsolatait, és ez nem a politikai nézetekkel, hanem a globális
gazdasági tendenciákkal függ össze. „A gazdasági fejlődés központja fokozatosan eltolódik, és ez az eltolódás az ázsiaicsendes-óceáni térség felé tart” – emelte ki Vlagyimir Putyin az Eurázsiai Gazdasági Fórumon tartott beszédében.
Oroszország rubelben készül törleszteni az államadósságát
Oroszország továbbra is teljesíti külső államadóssági kötelezettségeit annak ellenére, hogy az amerikai
pénzügyminisztérium május 24-én elutasította adósságszolgálati engedélyének meghosszabbítását, a kifizetések
rubelben történnek majd – közölte szerdán az orosz pénzügyminisztérium.

Lépett az orosz jegybank: jön a digitális rubel
Oroszország 2023 áprilisától elindítja a "digitális" rubel kísérleti projektjét valós ügyfelekkel és valós tranzakciókkal közölte május 25-én a központi bank, hozzátéve, hogy a projekt az eredeti ütemtervnél hamarabb fog megvalósulni. Mivel
a nyugati szankciók elvágják Oroszországot a globális pénzügyi rendszer nagy részétől, Moszkva alternatív módokat
keres a kulcsfontosságú fizetések lebonyolítására belföldön és külföldön egyaránt. Moszkva tervei szerint jövő áprilisban
elkészül a nemzetközi fizetések lebonyolítására is alkalmazható "digitális" rubel.
3500 milliárdos segítség Ukrajnának
Az olajembargóról szóló döntés árnyékában jelentős Ukrajnának nyújtott támogatásról is döntöttek Brüsszelben az EUcsúcson május 30-án. Az Európai Tanács kész 9 milliárd eurót (3500 milliárd forint) adni Ukrajnának az újjáépítésre – írta
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.
Metsola: ez reményt ad Ukrajnának
Az uniós tagjelölti státusz megadása nem megy egyik napról a másikra, de valódi perspektívát jelent és reményt ad
Ukrajnának - jelentette ki Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke május 30-án Brüsszelben, az uniós tagállamok
vezetőinek soron kívüli, Roberta Metsola az EU-csúcs megkezdését követően, az Európai Tanács épületében tartott
sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a tagjelölt státusz megadása megnyitja az unió kapuit Ukrajna előtt, az ország ugyanis
részt vehet a különböző programokban, valamint teret és időt kap a szükséges reformok végrehajtására. Ukrajnának most
reményre és perspektívára van szüksége, különben rákényszerítjük Kijevet, hogy más partnert keressen - fogalmazott.
Magyar-azeri külügyminiszteri találkozó
Az Európa Tanács május 20-i, torinói Miniszteri Értekezletének margóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
kétoldalú megbeszélést folytatott Jeyhun Bayramov azeri külügyminiszterrel. A felek az alábbi témákat érintették:
energetikai kérdések, karabahi újjáépítés, ukrajnai háború következményei.
Azerbajdzsán – főbb gazdasági trendek
Mikayil Jabbarov azeri gazdasági miniszter a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon elmondta, hogy
Azerbajdzsán gazdasága jól teljesít. Kiemelte a regionális együttműködés és a konnektivitás jelentőségét, és
hangsúlyozta, hogy a Középső Folyosó (a Kaszpi-tengeri nemzetközi közlekedési útvonal) a Kínából Európába irányuló
áruforgalom szempontjából is fontos útvonallá vált. A miniszter szerint az elmúlt évtizedekben a szomszédos országokkal
a közlekedés és az infrastruktúra terén végrehajtott beruházások mára meghozzák az eredményeket. Jabbarov szerint az
energiaszektorban gyors átmenetet kell végrehajtani a zöld energiára, de a kérdésben további tárgyalásokra van szükség.
Emlékeztetett, hogy Azerbajdzsán, Georgia, Törökország, illetve Görögország, Bulgária, Albánia és Olaszország egyik fő
gázszállítója, és jelenleg azon dolgoznak, hogy még több gázt szállítsanak Európába.
A kirgizisztáni hatóságok megtiltották a cukor exportját az országból
A kirgiz kormány május 31-i ülésén megtiltotta a kristálycukor és a nyers nádcukor exportját. A korlátozások ideiglenesek,
és a következő hat hónapban lesznek érvényben. A kormány azért volt kénytelen megtenni egy ilyen intézkedést, hogy
kizárja a cukor Kirgizisztán területéről történő tömeges exportjának lehetőségét, és biztosítsa az ország
élelmezésbiztonságát, visszafogva a cukor piaci árát. Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 2022. áprilisban döntött úgy, hogy
Kazahsztánnak és Kirgizisztánnak további kvótákat biztosít a cukor vámmentes behozatalához, mivel piacaikon hiány
tapasztalható ebből a termékből.
13,8 százalékra lassult az éves infláció Kirgizisztánban
A Kirgizisztáni Nemzeti Bank igazgatótanácsa úgy döntött, hogy 14%-on tartja az irányadó rátát. A Nemzeti Bank elemzői
az inflációs folyamatok enyhe lassulását jegyzik az országban - az elmúlt hónapban az éves infláció 14,5%-ról 13,8%-ra
csökkent. A döntést a világ élelmiszerpiaci helyzetének jelentős nyomás alatti időszaka utáni viszonylagos stabilizálódás,
valamint a belső tényezők hatása magyarázza.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
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Kína
Újranyit Peking és Sanghaj
Sanghajban két hónapja rendeltek el kijárási korlátozásokat a koronavírus-esetszámok megugrása miatt, Pekingben egy
hónapja tart a lockdown. Ma bejelentették a kínai hatóságok, hogy újranyithatnak a sanghaji üzletek külön hatósági
engedély nélkül, illetve ismét engedélyezték a lakosság nagy részének a korlátozások nélküli kijárást. Pekingben
újranyitják a szállodákat, bevásárlóközpontokat, illetve a tömegközlekedésre vonatkozó korlátozásokat is feloldják. Az
éttermekből viszont továbbra is csak rendelni lehet.
A kínai elnök szerint Peking mindig is jó barátja lesz a csendes-óceáni szigetországoknak
Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn levélben küldte el üzenetét a kínai és csendes-óceáni szigetországok
külügyminisztereinek Fidzsin megrendezett találkozójára, kijelentve, hogy Kína mindig is jó barátja lesz a csendes-óceáni
szigetországoknak. A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint Hszi üzenetében rámutatott: Kína ahhoz az
elvhez tartja magát, hogy a különböző országok méretüktől függetlenül egyenlők. Mindegy, hogy a nemzetközi helyzet
hogyan változik – tette hozzá, – Kína mindig is jó barátja és partnere marad a csendes-óceáni szigetországoknak.
Az Amundi szerint ideje elkezdeni nézelődni a kínai részvények között
Vincent Mortier, az Amundi befektetési igazgatója szerint a cég Kína részvénypiacát illetően egyre optimistábbá válik,
miután az első negyedéves esés során csökkentette a kitettségét. A legfontosabb fejlemények közé tartozik a saját
fejlesztésű mRNS Covid-19 vakcina lehetséges bevezetése, valamint az újranyitási lépések az év későbbi szakaszában mondta Mortier. Inkább az a kérdés, hogy mikor fognak ezek megtörténni, nem az, hogy megtörténnek-e - mondta a
Bloomberg Newsnak egy múlt heti interjúban. "A kínai részvények alulsúlyozása ma kockázatos. Jobb, ha túlsúlyban
vagyunk, mert középtávon úgy gondoljuk, hogy van érték ezekben a papírokban" - tette hozzá.
Scholz egy Kína által elindított globális pénzügyi válságról beszélt
Pénzügyi-gazdasági világválsághoz vezethet Kína hitelezési tevékenysége az úgynevezett globális dél országaiban mondta Olaf Scholz német kancellár pénteken Stuttgartban a német katolikus napok (Deutscher Katholikentag)
pódiumbeszélgetésén, amelyen arról is szólt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megpróbálja a Nyugatot beállítani
felelősként az Ukrajna ellen indított háborúja miatt az ugyancsak a főleg a kevésbé fejlett országokat sújtó élelmezési
válságért. A kancellár a vészesen eladósodott országok helyzetének rendezésére a legnagyobb kormányhitelezők
összefogásával szervezett úgynevezett párizsi klub keretében kifejtett erőfeszítésekről szólva aláhúzta, hogy az
informális csoport "legnagyobb ambíciói" közé tartozik Kína bevonása a közös munkába.
FORRÁS:
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Törökország
A jegybank szerint Törökországban közel 58 százalékos lesz az infláció az év végén
Az energia- és nyersanyagárak emelkedése miatt Törökországban az infláció áprilisban 20 éves csúcsot döntött, és
majdnem elérte a 70%-ot. Az év végi fogyasztói árinfláció közel 58%-os lehet a jegybanki felmérés szerint, az egy
hónappal korábbi 46,44%-os előrejelzéssel szemben.
Tizenöt év után ismét tárgyalt egymással a török és az izraeli külügyminiszter
Tizenöt év szünet után fogadta török kollégáját egy izraeli külügyminiszter Jáir Lapid személyében. Lapid kétoldalú
megbeszéléseket folytatott a Tel Avivba érkező Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszterrel, a látogatást pedig „új
fejezetnek” nevezte a török-izraeli kapcsolatok történetében. „A cél az, hogy kifejlesszük és kiterjesszük gazdasági és civil
együttműködésünket országaink között” – mondta el Lapid miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter a találkozó után.
A találkozó politikai jelentősége azért is nagy, mert Törökország az egyik fő anyagi támogatója a Gázai-övezetben és a
Nyugati Parton is aktív palesztin terrorszervezetnek és radikális politikai csoportnak, a Hamasznak.
FORRÁS:
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Amerikai Egyesült Államok
Az USA továbbra is támogatja Ukrajnát
Joe Biden amerikai elnök nyilatkozatában kiemelte, hogy az USA még fejlettebb rakétarendszereket és fegyvereket fog
biztosítani Ukrajnának. Biden nyilatkozata alapján az Egyesült Államok nem szeretne háborút a NATO és Oroszország
között, és nem próbálja meg elűzni Putyint. Egy amerikai tisztviselő szerint a rakéták hatótávolsága akár 80 kilométer is
lehet. Ukrajna kezességet vállalt azért, hogy ezzel nem fognak orosz területekre lőni.
Elindítja a drónokkal történő egynapos kiszállítást a Walmart
A kiskereskedelmi óriás bejelentette, hogy az Egyesült Államok hat államában egynapos kézbesítési szolgáltatást kínál,
amelyet drónok segítségével fog megvalósítani. Az amerikai kiskereskedelmi vállalat már évek óta kacérkodik ezzel a
szállítási móddal. Folyamatosan kisebb léptékű teszteléseket valósított meg, hogy tökéletesítse a szolgáltatást.
Vártnál gyengébb lett az USA első negyedéves GDP adata
Az előzetes GDP adat alapján az első negyedévben 1,5%-kal csökkent az amerikai gazdaság az előző év azonos
időszakához képest. Az adat rosszabb lett a vártnál, az elemzők csak 1,3%-os visszaesésre számítottak.
Újra az USA a legerősebb szuperszámítógép-hatalom
Az USA visszavette Japántól az első helyet a szuperszámítógépek top 500-as listáján. Nem újdonság, hogy az USA számos
erős rendszerrel van jelen a szuperszámítógépek top 500-as listáján, azonban nem mindig Amerika a listavezető. A tavalyi
bajnok például Japán ARM A64X Fugaku rendszere volt – ettől pedig átvette most a vezetést az AMD EPYC CPU-kra építő
Frontier, amit az ORNL rakott össze. A Frontier egyébként még integrációs és tesztelési fázisban tart, végül majd az
amerikai légierő és energiaügyi minisztérium használja.
Romlott a fogyasztók hangulata az Egyesült Államokban májusban
Az Egyesült Államokban az előzetesen közölt adatoknál is jelentősebben romlott a fogyasztók hangulata májusban. A
Michigan egyetem szokásos havi felmérésének végleges adatai szerint májusban 58,4 pontra gyengült a fogyasztói
hangulatindex az áprilisi 65,2 pontról. A közel két hete ismertetett előzetes májusi adat 59,1 pontról szólt. Egy éve az
index jóval magasabban, 82,9 ponton állt.

Drágul az Egyesült Államokba egyszerűbb belépést biztosító ESTA
Az USA elektronikus beutazási engedélyének igénylési díja 14 dollárról 21 dollárra emelkedik. Az Egyesült Államok
vízummentességi programja 40 ország, közöttük Magyarország állampolgárai számára teszi lehetővé, hogy
egyszerűsített módon lépjenek be, akkor, ha turisztikai vagy üzleti céllal legfeljebb 90 napra érkeznek. Az ESTA ennek az
online rendszere (Electronic System for Travel Authorization), amelyet a Vám- és Határőrség (CBP) fejlesztett ki az utazók
előszűrésére. Az ESTA legnagyobb előnye az, hogy pár perc alatt elvégezhető az igénylés folyamata, az eredmény
általában fél óra alatt megérkezik, tehát mentesít a hosszadalmas vízumprocedúra alól.
A Starbucks is teljesen kivonul Oroszországból
A Starbucks még márciusban függesztette fel oroszországi működését, amikor bezárta 130 üzletét, de ekkor még nyitva
hagyták a kaput a kávézók esetleges későbbi újranyitásához. Az ukrajnai háború elhúzódásával azonban a cég úgy
döntött, nem vár tovább és végleg feladják az orosz piacot. A mintegy 2000 munkavállalójukat 6 hónapig még fizetik és
segítenek nekik az álláskeresésben is.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.itcafe.hu
www.profitline.hu
www.trademagazin.hu
www.airportal.hu
www.kitekinto.hu

Kanada
Kanada betiltaná a pisztolyokat
A kanadai kormány törvényjavaslatot terjeszt elő, amellyel betiltanák a maroklőfegyverek birtoklását, kereskedelmét és
importját – jelentette be Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. „Elég egy pillantást vetnünk a határtól délre, hogy
meggyőződjünk arról, hogy ha nem lépünk gyorsan és határozottan, akkor a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz, és
egyre nehezebb lesz tenni ellene” – utalt Trudeau az elmúlt hetek lövöldözéses tömeggyilkosságaira az Egyesült
Államokban.
Újabb ország tiltja ki a Huaweit és a ZTE-t a hálózatából
Kanada a Huaweit és a ZTE-t is kitiltaná az ország 5G-hálózatának fejlesztéséből. Az ország hírszerző ügynökségei és
titkosszolgálatai szerint Kína kritikus információkhoz férne így hozzá. A döntés várhatóan kiváltja Peking haragját is.
FORRÁS:
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Beleroppanhat Kuba a saját múltjába
Bár több mint 11 év telt el Fidel Castro hatalomból való távozása óta, Kuba azonban még ma is az általa létrehozott
politikai rendszer örökségét nyögi. Némi revansot jelent, hogy a négy évtizeden át uralkodó diktátor még megélte,
ahogyan a karibi szigetországot saját testvére kezdi el megreformálni, ami a mai napig tart. Félő azonban, hogy ezek a
változtatások nem lesznek elegek ahhoz, hogy az ország eljusson arra a szintre, ahova vágyik.

Az Egyesült Államok enyhít a Kuba elleni szankciókon
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette, hogy enyhít több, Kubával szembeni szankción, a döntés célja,
hogy megkönnyítse a családegyesítéseket. A Ned Price amerikai külügyi szóvivő jegyezte közlemény szerint a Bidenkormány ismét életbe lépteti a 2007-ben megalkotott Kubai Családegyesítési (CFRP) programot, valamint felgyorsítja a
vízumkérelmek feldolgozását, lehetővé téve ezzel, hogy több kubai költözhessen az Egyesült Államokban élő
családtagjaihoz. Emellett feloldják az Egyesült Államokból Kubába indított pénzátutalások felső korlátját is, és könnyebb
hozzáférést biztosítanak a kubai magánszektornak az amerikai internetes kereskedelemhez.
Egykori gerilla kerülhet hatalomra a világ legfőbb kokaintermelő országában
Történetében először baloldali államfője lehet Kolumbiának, miután Gustavo Petro egykori gerilla, jelenlegi szenátor a fő
esélyese az elnökválasztásnak, amelynek első fordulóját ma rendezik meg a dél-amerikai országban. Petro választási
kampányának egyik fő eleme a súlyos mértékű jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolására irányult, amelynek részeként
a magánnyugdíj-alapok forrásaiból tömné be az állami nyugdíjrendszer lyukait. Nagy visszhangot váltott ki az a javaslata
is, amely szerint az ország exportjának felét kitevő olajszektorban betiltaná az új kutatási projekteket. Győzelme esetén
Washingtonnal – amely legfőbb dél-amerikai szövetségeseként tekint az országra – lazítaná a szoros kapcsolatokat: a
kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás újratárgyalása mellett megkérdőjelezi azt a gyakorlatot is, hogy az elfogott
drogbárókat az USA-nak adják ki.
A gerilla közgazdász nyerte a választások első fordulóját
A gerillából lett közgazdász, majd bogotái polgármester, Gustavo Petro nyerte az elnökválasztás vasárnap rendezett első
fordulóját Kolumbiában, ellenfele pedig meglepetésre Rodolfo Hernández üzletember lesz a három hét múlva esedékes
második fordulóban. A nem hivatalos végeredmény szerint az átfogó gazdasági és szociális reformokat ígérő, baloldali
Petro a szavazatok valamivel több mint 40 százalékát szerezte meg. A 77 éves Hernández, aki szintén volt már
polgármester - Bucaramanga városban -, 28,1 százalékkal szerezte meg a második helyet.
Brazília visszautasítja az Egyesült Államok kérését, hogy növeljék az olajkitermelést
Amerikai tisztviselők arra kérték a brazil állami Petrobras olajtársaságot, hogy az ukrajnai helyzet miatt emelkedő
energiaárak közepette növeljék olajtermelését, ők ezt de elutasították. Erről a Reuters számol be brazil forrásokra
hivatkozva. A cég képviselői kifejtették, hogy az olajtermelés szabályozása nem diplomácia, hanem üzleti stratégia
kérdése. Azt is megjegyzik, hogy az olajtermelés rövid távú növelése logisztikai szempontból lehetetlen.
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Afrika
Az Afrikai Unió attól tart, veszélybe kerül az élelmiszer-ellátás biztonsága a szankciók miatt
Az Afrikai Unió (AU) attól tart, veszélybe kerül a kontinens államainak élelmiszer-ellátása az Oroszország ellen elrendelt
nyugati szankciók miatt – jelentette ki május 31-én Macky Sall szenegáli államfő, aki egyben az AU soros elnöke is,
videóüzenetben fordulva a brüsszeli uniós csúcshoz. Sall hangsúlyozta, hogy a szankciós listára került orosz pénzintézetek
kizárása a nemzetközi SWIFT-fizetési rendszerből megnehezíti a fontos agrártermékek árának megtérítését, s ez
veszélybe sodorja az élelmiszerellátást. Beszélt arról is, hogy az ukrajnai Odessza kikötőjének orosz blokádja jelentősen
korlátozza az ukrán élelmiszerek exportját. Kijelentette, hogy az Afrikai Unió ezért támogatja a világszervezet blokád
feloldására irányuló erőfeszítéseit.

„Nem tudjuk, de nem hisszük” – a WHO véleménye az esetleges majomhimlő-világjárványról
Afrikán kívül már Európában is terjed a majomhimlő, de szakértők jelenleg nem tartanak pandémiától. Rosamund Lewis,
az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) vezető majomhimlő-szakértője május 30-án egy londoni tanácskozáson
arról beszélt: „nem gondolja”, hogy a majomhimlő Afrikán kívüli megjelenése világjárványhoz vezetne, de továbbra sem
világos, hogyan adják tovább a betegséget a tüneteket nem mutató fertőzöttek.
Etiópia: kereskedelmi szigorítások
Egy napokban életbe lépett szabályozás értelmében a külföldi tulajdonú termelőüzemek az adókedvezményeiket csak
akkor tarthatják meg, ha termékeiket nem értékesítik az etióp belső piacokon. Amennyiben a külföldi vállalat hajlandó
lemondani a befektetésösztönző kiváltságokról, abban az esetben az etióp piac továbbra is elérhető lesz számára. A
kormányzati intézkedés célja a külkereskedelmi hiány csökkentése mellett, az országban kialakult valutahiány kezelése.
Migrációs félelmek: Tunézia és Egyiptom máris bajban van a gabonaválság miatt
Az ukrajnai háború területein a gabonaszállítmányok leállítása máris megnövelte a migrációs áramlatot, és az esetleges
humanitárius válság súlyos migrációs válságot teremthet - jelentette ki Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter. A
római kormány aggódik az afrikai országokban kialakult súlyos helyzetért, mivel többek között Tunézia és Egyiptom,
amely gabona- és búzaimportja ötven százalékát Ukrajnától és Oroszországtól veszi, máris nehézségekkel küzd. Ha nem
sikerül elindítani az ukrajnai kikötőkben álló gabona- és élelmiszer-szállítmányokat, annak "gigászi következményei
lesznek, globális méretűek és borzalmasak" - jelentette ki az olasz kormányfő. Megjegyezte, hogy éppen azért
kezdeményezte a kikötők ismételt megnyitását, hogy mindenekelőtt elkerülhető legyen "a világ legszegényebb országait
sújtó humanitárius válság".
Árulják az állami cégek egy részét Egyiptomban
Mostafa Madbouli egyiptomi miniszterelnök egy sor állami vállalat privatizációját jelentette be, miközben az ország
gazdasági válsággal és csaknem 15 százalékos inflációval küzd. Az ukrajnai háború gazdasági hatásai, a vágtató infláció
és az infrastruktúrára fordított hatalmas állami kiadások nyomán Egyiptom nemrég 17 százalékkal leértékelte valutáját.
Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök a közelmúltban felszólította kormányát, hogy dolgozzon ki egy privatizációs stratégiát
azzal a céllal, hogy az négy esztendőn át, évi tízmilliárd eurót (kb. 3837 milliárd forint) hozzon az államkasszába. Emellett
Kairó azt reméli, hogy 2025-re a magánszektor hozzájárulása a beruházásokhoz 65 százalékra nő a mai 30 százalékhoz
képest.
Európai cég nyerte a világ egyik legnagyobb vasúti beruházását
A Siemens fennállása legnagyobb megrendelését írta alá. Az egyiptomi kormánnyal kötött, több mint 8 milliárd eurós
értékű szerződés értelmében a német társaság építheti fel az észak-afrikai ország új gyorsvasút-hálózatát, amelyen aztán
a Siemens szerelvényei közlekednek majd. A keretszerződés szerint a Siemens 2000 kilométernyi gyorsvasút-hálózatot
épít Egyiptomban, és 41 nagy sebességű motorvonatot, valamint 94 regionális szerelvényt, illetve 41 tehervonatot szállít
le az észak-afrikai országnak, ahol a vasúthálózat fejlesztése keretében nyolc átrakodó állomást és teherraktárat is épít.
A szerződés szerint a hálózat karbantartását is a német cég végzi az átadást követő 15 évben.
Megtartotta negyedik ülését a Magyar-Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
2022. május 25-én, Budapesten tartotta negyedik ülését a Magyar-Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes
Bizottság (GVB) Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára és
marokkói partnere, Fouad Yazourh nagykövet, a Marokkói Királyság Külügyminisztériumának kétoldalú kapcsolatokért
és regionális ügyekért felelős főigazgatója elnökletével. 2022 áprilisában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
és a Marokkói Vállalkozói Szövetség (CGEM) vezetésével megújult a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács, segítségével a
kétoldalú üzleti kapcsolataink új dimenzióba léphetnek.
Energetikai megállapodást írt alá Olaszország Algériával
Az Olaszországba érkező gázszállítmányok további növeléséről írtak alá egyetértési megállapodást az algériai elnök
Abdel-Madzsid Tebbun római látogatásán – közölte az olasz miniszterelnöki hivatal. Az egyetértési megállapodás
értelmében az ENI és a Sonatrach új gázmezők kitermelését indítja el, melyek évi hárommilliárd köbméterrel növelik az
algériai exportot. A gáz a két ország közötti Transmed-vezetéken jut el Olaszországba.
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Közel-Kelet
Megvan Izrael első szabadkereskedelmi megállapodása egy arab országgal
Izrael és az Egyesült Arab Emírségek szabadkereskedelmi megállapodást írt alá kedden Dubajban. Ez Izrael első
szabadkereskedelmi megállapodása egy arab országgal, amely a kereskedelem fellendítését célozza a két állam között.
A megállapodást több hónapig tartó tárgyalássorozat után írta alá Orna Barbivai izraeli gazdasági és ipari miniszter,
valamint kollégája az Egyesült Arab Emirátusokból, Abdulla bin Touq Al Marri.
Az olajkartell is kidobná az oroszokat
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) egyre több tagja dobná ki az oroszokat a szervezet működését
összehangoló olajkitermelési megállapodásból. Lényegében ez osztja fel az egyes országok esetében, hogy a világ
ellátásából mekkora részt fedhetnek le – írja a WSJ. Oroszország felmentése az olajtermelési célok alól potenciálisan
megnyitná az utat Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének más
termelői előtt, hogy jelentősen több nyersolajat szivattyúzzanak, amire az USA és az európai nemzetek sürgetik őket,
mivel az ukrajnai invázió miatt az olajárak hordónként 100 dollár fölé szöktek.
Már az olajnagyhatalom is Ukrajna miatt aggódik
A szaúdi pénzügyminiszter az ukrajnai háború okozta növekvő globális élelmiszerválságra figyelmeztetett. Nem is
Európa, hanem inkább a Közel-Kelet és Észak-Afrika az orosz–ukrán konfliktus nagy vesztese. „Szerintem ez egy nagyon
komoly kérdés. Az élelmiszerválság valós. Szerintem a világközösség még mindig alábecsüli” – mondta al-Dzsadán a
CNBC-nek a davosi Világgazdasági Fórumon. „A régió nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sebezhető” – tette hozzá a
politikus a közel-keleti térség helyzetéről. Mint elmondta, a térség rengeteg élelmiszert importál, miközben a világ
népességének 26 százalékát teszi ki.
Történelmi megállapodást kötött Izrael az Egyesült Arab Emírségekkel
Szabadkereskedelmi egyezményt írt alá Izrael és az Egyesült Arab Emírségek. A részes felek már idén 2 milliárd dolláros
forgalmat várnak ettől. A palesztinok tiltakoznak. Ez az első ilyen tartalmú megállapodás a történelemben, amelyet Izrael
arab országgal kötött. Mohamed Al Kaja, az Egyesült Arab Emírségek izraeli nagykövete „precedens nélküli
eredménynek” tekinti a fejleményeket. Úgy véli, hogy a gazdálkodók mindkét országban csak nyerhetnek azzal, hogy
gyorsul a hozzáférés egymás piacaihoz, de azzal is, hogy alacsonyabb vámok útján lendíthetik fel a kereskedelmet.
Mindez Al Khaja szerint munkahelyeket és új képességeket teremt, egyúttal szorosabbá teszi az együttműködést.
Irán tizennyolcszor több uránt dúsított, mint az atomalkuban megengedett mennyiség
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) közölte, hogy becslései szerint Irán dúsított uránkészlete több mint 18szorosára nőtt a világhatalmakkal kötött 2015-ös megállapodásban meghatározott határértékhez képest. Hozzátették,
„nem zárható ki nukleáris robbanóanyag gyártásának lehetősége” sem. A 2015-ös megállapodásban a limitet 300 kg-ban
határozták meg egy adott vegyületben, ami 202,8 kg uránnak felel meg. A jelentésben hozzátették, Irán folytatja az
urándúsítást a megállapodásban meghatározott 3,67 százalékos határérték fölött. A 20 százalékig dúsított urán készletét
jelenleg 238,4 kg-ra becsülik, ami 56,3 kg-mal több a legutóbbi, márciusi jelentéshez képest.

Katar pénzfröccsöt ad Nagy-Britanniának
Katar a következő öt évben 10 milliárd fontot fektethet be Nagy-Britanniában, ez szerepel a két ország között létrejött új,
stratégiai beruházási partnerségről kötött megállapodásban – közölte kedden Boris Johnson brit miniszterelnök. A
beruházási szerződést, amely olyan ágazatokra terjed ki, mint a fintech-szektor, az élettudományok és a kiberbiztonság,
a katari uralkodó, Tamim bin Hamad al-Thani sejk londoni látogatása során írták alá.
Katarhoz fordul Németország az orosz gázimport kiváltása érdekében
Németország és Katar megállapodott egy energetikai partnerségről, amelynek keretében Doha 2024-ben megkezdheti
a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását Berlinbe – írja a CNN. Katar kulcsfontosságú lesz Németország jövőbeni
energiastratégiájában, amelynek célja az orosz gáztól való eltávolodás – mondta Olaf Scholz német kancellár a katari
emírrel, Tamím bin Hamád Al Táni sejkkel Berlinben tartott közös sajtótájékoztatóján. „Az energiabiztonság kérdése
fontos számunkra. Németország fejleszteni fogja infrastruktúráját, hogy képes legyen cseppfolyósított gázt hajóval
importálni” – mondta Scholz.
Bármikor megindulhat a török hadsereg, Erdogan Putyinnal egyeztet
A török vezetés most már azt mondja, bármelyik pillanatban indulhat az invázió, szerdán Erdogan két konkrét célpontot
is bejelentett: Aleppótól északra Tall Rifatot és az Eufráteszhez közeli Manbídzs városát. Ezek jelenleg az amerikai
szövetséges Szíriai Demokratikus Erők ellenőrzése, vagyis kurd irányítás alatt állnak. A hivatalos cél egy 30 kilométeres
biztonsági zóna kialakítása a török határ mellett.
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Ausztrália és Új-Zéland
Hivatalba lépett Anthony Albanese, Ausztrália új miniszterelnöke
Letette hivatali esküjét Ausztrália új miniszterelnöke, a munkáspárti Anthony Albanese, néhány órával azelőtt, hogy
Japánba utazott egy nemzetközi csúcstalálkozóra. Az 59 éves kormányfőt rövid ünnepség keretében iktatták be
hivatalába. Első hivatalos külföldi útját az új miniszterelnök arra akarja felhasználni, hogy tudassa a világgal: nemcsak
kormányváltás történt országában. „Lesz néhány változás a politikában, különösen az éghajlatváltozással és a világgal
szembeni elkötelezettségünkkel kapcsolatban” – mondta vasárnapi győzelmi beszédében.
Ausztrália legnagyobb bankja ismét innovál
Ausztrália első számú bankja, a Commonwealth Bank of Australia (CBA) új digitális banki megoldásról készül lerántani a
leplet. A bank jelenleg egy gyerekeknek szóló pénzügyi appot és digitális információs eszköztárat tesztel. A pilot sikere
esetén hamarosan dedikáltan gyerekeknek szóló pénzügyi szolgáltatások érkezhetnek a bank termékpalettájára.
Ausztrália házigazdája lenne az ENSZ-klímacsúcsnak, ambiciózusabb célokat terjeszt elő
Ausztrália „nagyon hamar” ambiciózusabb üvegházhatású gázkibocsátási célokat fog előterjeszteni, és pályázik arra,
hogy a csendes-óceáni szigetekkel közösen rendezze meg az ENSZ klímacsúcsát – jelentette be az ország
külügyminisztere.

Új-Zéland kamatemeléssel küzd az infláció ellen
Az újabb 50 bázispontos kamatemelés farvizén az ingatlanhitelezés is tovább drágul, a másfél év alatt másfélszeresére
nőtt lakásárak viszont csak lassan kezdenek lemorzsolódni.
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