
 
 

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 

 
Marad a határellenőrzés az osztrák-magyar határon 
Újra meghosszabbítják az osztrák hatóságok a határellenőrzést a magyar, a szlovén és a szlovák határon - közölte az 
osztrák belügyminisztérium. Magyarország és Szlovénia viszonylatában az intézkedés legalább jövő május közepéig 
fennmarad, a szlovák határon pedig december 12-ig maradnak érvényben. 
 
Már készül a selyemút forgalmának újbóli felfutására a Rail Cargo 
Magyar vezetője is lesz az osztrák Rail Cargo vasútlogisztikai csoport sanghaji leánycégének. Jövő januárban kezdi meg 
működését az erős magyarországi jelenléttel rendelkező, ausztriai Rail Cargo Group (RCG) közelmúltban, több év 
előkészület után a sanghaji ipari övezetben alapított leányvállalata. A csoport abban bízik, hogy a bizonytalan gazdasági 
és logisztikai helyzet rendeződése után a korábbinál is lendületesebben fejlődik az Európa és a selyemúton fekvő ipari 
övezetek közötti áruforgalom. 
 
Bevezették a Vienna Insurance Group AG részvényeit a BÉT-re 
Új kibocsátóval bővült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), a részvénypiac kínálatában megjelent a Vienna Insurance Group 
AG (VIG). Az osztrák biztosítási társaság részvényei a tőzsde prémium kategóriájába kerültek. A VIG 128 millió névérték 
nélküli, bemutatóra szóló törzsrészvényt kínál a BÉT-en, egyenként 9426 forintos bevezetési áron. 
 
Megcsapolja az energiacégek többletnyereségét Ausztria 
Az osztrák kormány rendkívüli adót vetett ki az energiaválság miatt a szektorban nagy nyereséget elérő cégekre. A 
fosszilis energiaszektorban tevékenykedő vállalatok esetében az adó 40 százalék lesz, ami azonban 33 százalékra 
csökkenthető, ha a vállalat megújuló energiába fektet be. Magnus Brunner pénzügyminiszter azt mondta, hogy egy ilyen 
lépés tisztességes, mivel a többletnyereség véletlenszerű, az Ukrajna elleni orosz invázió miatt emelkedő energiaárakkal 
függ össze. Az osztrák kormány 2–4 milliárd euró közötti bevételre számít, az intézkedés várhatóan 2023 végéig marad 
érvényben. 
 
A fekete-tengeri földgáz kitermelésére sürgeti az OMV-t a román államfő 
Klaus Iohannis kifejtette, Románia számára nagyon fontos ez a beruházás, és arra kérte a vállalatot, hogy mielőbb kezdje 
el a gázmező kitermelését. Az OMV a jövő év közepéig hozhat döntést a kitermelés megkezdéséről. A fekete-tengeri 
Neptun Deep gázmezőből évente tízmilliárd köbméter gáz kitermelését tervezik. 
 
Euróra váltja a növényültetés értékét egy bécsi fejlesztésű alkalmazás 
A zöldítés, parkosítás látványos, de nem biztos, hogy minden esetben megéri az árát. Egy bécsi konzorcium által 
kifejlesztett alkalmazással viszont pontosan kiszámolhatjuk, mekkora a zöldterületek és -felületek pénzbeli értéke – írja 
a város budapesti képviselete közleményében. A Greenvaluation már telepítés előtt kiszámolja, megéri-e a zöldfal vagy 
a tetőkert a beruházást. A technológia már önkormányzatok és épülettulajdonosok rendelkezésére áll, bárki 
kiszámolhatja, a növényültetés, parkosítás, zöldítés mennyire megtérülő tevékenység. A termelt oxigén és a megkötött 
szén-dioxid szintén követhető az appal. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
A belga gazdaság recesszióba lép az év végén 
Belgium gazdaságának növekedését nehezíti a második félév magas inflációja és a fogyasztói bizalom csökkenése. A 
harmadik negyedévben -0,1 százalékra, majd a negyedik negyedévben -0,4 százalékra esett vissza a gazdasági 
növekedés, ami recessziót jelent. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a gazdasági növekedés 2023 elején stagnálni 
fog, majd az év egészében 0,2 százalékos növekedést fog produkálni. Az infláció 2023-ban várhatóan 6,2 százalékos lesz. 
 
Kedvező tendenciák a holland fogyasztói bizalom és a beruházások terén 
A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adatai szerint a hollandok gazdaságról alkotott véleménye pozitívabb volt 
novemberben, mint korábban. A CBS által a fogyasztói bizalom mérésére használt mutató novemberben mínusz 57 volt, 

https://www.portfolio.hu/global/20221111/marad-a-hatarellenorzes-az-osztrak-magyar-hataron-578264
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http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/la-belgique-entrera-en-recession-a-la-fin-de-l-annee-1414640.aspx
https://www.telegraaf.nl/financieel/1310801634/consumenten-iets-minder-negatief-over-economie


szemben az egy hónappal korábbi mínusz 59-cel. Az adatok szerint a holland vállalkozások 4,4 százalékkal többet 
fektettek be az elmúlt hónapokban, különösen ingatlanokba és repülőgépekbe. 
 
FORRÁS: 
www.rtl.be  
www.telegraaf.nl  
 

Csehország 

 
Ez a cseh cég alaposan felforgathatja a magyar piacot 
Itthon nem árulhat gyógyszert a cseh e-patikaóriás, a Pilulka. Ezért a DM-et és a Rossmannt veszik célba. Alaposan 
felpezsdíthetik a magyar online piacot, mint ahogy azt a Kifli is tette. 
 
Csehországban csökkennek a legnagyobb mértékben a reálbérek a visegrádi országok közül 
A magas infláció miatt az idén 8,3%-kal csökkennek a reálbérek Csehországban. A négy visegrádi ország közül várhatóan 
a cseheknék lesz a legnagyobb reálbércsökkenés, magasabb, mint az európai uniós átlag. 
 
Csehország saját szankciós listát készít az Oroszországot segítőkről 
Csehország az európai uniós szankciós lista mellett készít egy saját listát is, amelyen a Vlagyimir Putyin orosz elnök 
rendszerét segítő személyek fognak szerepelni - jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter. 
 
Csehország felülhet a kannabiszvonatra, Magyarország aligha 
Németország arról álmodik, hogy marihuánalegalizációs terveivel példaként szolgálhat a többi európai állam számára, ez 
az álom pedig akár valóra is válhat. Az azonban meglehetősen kiszámíthatatlan a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint, 
hogy az Európai Unió miként reagál a német tervekre. Az mindenesetre borítékolható, hogy Magyarország nem követi a 
berlini mintát. 
 
FORRÁS: 
https://forbes.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
A brit miniszterelnök semmilyen uniós szabályozásnak nem enged 
London semmiféle olyan kereskedelmi megállapodásra nem törekszik az Európai Unióval, amelynek fejében uniós 
szabályozásokat kellene érvényesítenie – mondta Rishi Sunak brit miniszterelnök. 
 
Svájccá lenne a brexitkárosult Egyesült Királyság, ami a kinti magyaroknál is váltást hozhat 
A brit kormány a brexit miatti károkat azzal enyhítené, hogy egy svájci típusú együttműködést alakítana ki az Európai 
Unióval. Rishi Sunak miniszterelnök vezette jelenlegi kormány szakítana Boris Johnson volt kormányfő irányvonalával. A 
magyarok életére is hatással lehet új brexitpozíció. 
 
Emelkedik a brit gazdagok és az energetikai szektor adóterhe 
Stabilitást, növekedést és a közszolgáltatásokat nevezte a kormány prioritásának Jeremy Hunt pénzügyminiszter a 
költségvetési tervben. Az infláció miatt határozott az elköteleződés az ország pénzügyi helyzetének stabilizálására, és az 
eladósodás mértékének csökkentésére, hangsúlyozta, és a terv egy 55 milliárd fontos lyukat töm be a költségvetésben az 
adók emelésével és a kiadások csökkentésével. Ennek köszönhetően az infláció és az alapkamat emelkedése jelentősen 
lelassul. 
 
Csípi a britek szemét a kínai tech cégek nyomulása 
Igyekszik távol tartani a kínaiakat a brit csúcstechnológiától a londoni kormány, visszamenőleges hatállyal 
megsemmisítette a szigetország legnagyobb csipgyártó üzemének felvásárlását. A kínaiak háborognak és fellebbeznek 
a döntés ellen. 
 
 

http://www.rtl.be/
http://www.telegraaf.nl/
https://forbes.hu/uzlet/pilulka-magyarorszag-online-gyogyszer-drogeria/
https://profitline.hu/csehorszagban-csokkennek-a-legnagyobb-mertekben-a-realberek-a-visegradi-orszagok-kozul-442510
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https://forbes.hu/
https://profitline.hu/
https://www.napi.hu/
https://index.hu/kulfold/2022/11/22/rishi-sunak-egyesult-kiralysag-nagy-britannia-europai-unio-brexit/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/svajcca-lenne-a-brexitkarosult-egyesult-kiralysag-ami-a-kinti-magyaroknal-is-valtast-hozhat.763576.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/11/emelkedik-a-brit-gazdagok-es-az-energetikai-szektor-adoterhe
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/11/csipi-a-britek-szemet-a-kinai-techcegek-nyomulasa


Radikálisan karcsúsít a H&M 
A H&M bezárja minden ötödik üzletét az Egyesült Királyságban, ami része a költségcsökkentést célzó stratégiai 
változtatásoknak. A divatáru-kiskereskedő 56 üzletet zárt be a világjárvány kitörése előtti hónapokban elért csúcspontja 
óta. 
 
Rémálommá vált a lakásbérlés Londonban 
Sosem volt még ilyen nehéz lakást vagy szobát bérelni a brit fővárosban. A hirtelen megugró kereslet a szabályozási 
környezet és az infláció miatt visszaeső kínálattal találkozott. Az eredmény, elfogytak a kiadó ingatlanok az árak az 
egekbe emelkedtek. 
 
Kiderült a brexit újabb pusztító következménye 
A régi szép időkben, amikor még az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama volt, zavartalanul folyt a hét minden 
napjának mind a 24 órájában a szigetország és a kontinens közötti élelmiszer-kereskedelem. A brexit határt létesített a 
La Manche csatornán, aminek eredményeként a brit kivitel bonyolultabbá vált. A behozatal csak azért úszta meg ezt, 
mert a londoni kormány egyelőre nem változtatott a korábbi importszabályokon. 
 
FORRÁS: 
https://www.napi.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
https://index.hu/ 
 

Franciaország 

 
Franciaország az atomenergiában látja a jövőt a reaktorok tömeges bezárása után is 
Idén már Európa egyik legnagyobb áramtermelője, Franciaország is importra szorult, ugyanis nagyon sok atomreaktort 
kellett karbantartás miatt leállítania. A párizsi kormány ennek ellenére az atomenergiában látja a jövőt a zöldek 
tiltakozása ellenére. 
 
Gyorsult a francia infláció, így is harmada a magyarnak 
A francia infláció több mint 6 százalékra ugrott az előző hónapban, de ezzel még mindig az EU sereghajtói. A magyar 
infláció ennek több mint háromszorosa. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.napi.hu  
 

Horvátország 

 
Horvátország készen áll a schengeni csatlakozásra 
A horvátok schengeni csatlakozásáról az Európai Parlament november elején tárgyalt, a képviselők ugyanis óriási 
többséggel álltak ki az adriai ország mellett. Megállapították, hogy a horvátok megfelelnek minden követelménynek és 
javasolták az Európai Tanácsnak, hogy a következő ülésén vegye napirendre és tegye lehetővé Horvátország 
csatlakozását a határok nélküli Európához. Ez azt jelenti, hogy már a december elején esedékes EU-csúcson zöld utat 
kaphatnak a horvátok törekvései, de hasonló döntés született Bulgária és Románia esetében is. 
 
Nagyot fékez jövőre a horvát gazdaság 
A horvát kormány elfogadta a 2023-as költségvetés tervezetét, amely 2,3 százalékos GDP-arányos államháztartási 
hiánnyal és 0,7 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A bevételeket 24,9 milliárd euróra (1016 milliárd forint), a 
kiadásokat 26,7 milliárd euróra (1090 milliárd forint) tervezik. Idén várhatóan 5,7%-kal nő a gazdaság, jövőre viszont csak 
0,7%-os, 2024-ben 2,7%-os, 2025-ben pedig 2,6%-os növekedéssel számolnak.  
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
 
 
 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/hennes-mauritz-hm-online-bolt-bezaras.763615.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
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https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/11/14/franciaorszag-az-atomenergiaban-latja-a-jovot-a-reaktorok-tomeges-bezarasa-utan-is
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/franciaorszag-inflacio-statisztika-oktober-magyarorszag.763279.html
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http://www.napi.hu/
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https://www.vg.hu/


Írország 

 
Ébresztő pofont kaphat a techfüggő ír gazdaság 
Kipukkadhat az ír techlufi most, hogy a technológiai nagyvállalatok sorra jelentik be a leépítéseket. Ez ugyan a 
foglalkoztatottság visszaesését és az adóbevételek csökkenését hozhatja el Írország számára, ugyanakkor egy új kezdet 
lehetőségét is, amikor egyéb szektorok is kitörhetnek az eddigi elnyomásból. 
 
Dublinban már megint méregdrága az ingatlan, pedig máshol esnek az árak 
Az ír fővárosban nőttek, Svédországban viszont estek az árak, és hasonló tendenciát várnak az elemzők világszerte. Elon 
Musk ennek ellenére elvárja az irodai munkát Dublinban, azonban a munkavállalóknak nehéz lesz albérletet találniuk. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Bankválság jöhet Lengyelországban 
Lengyelországban tovább ketyeg a 2008-as pénzügyi válság előtti svájcifrank-alapú jelzáloghitelek bombája, miután ott 
nem történt olyan hazai devizába való átváltási program, mint 2014-ben Magyarországon. Egy nagy lengyel bankot már 
ki kellett menteni, de az energiaválsággal és a geopolitikai helyzettel párosulva katasztrofális bankválság jöhet, akár öt 
lengyel nagybank is bedőlhet. 
 
Német rakétavédelmet kap Lengyelország 
A múlt heti rakétaincidenst követően Lengyelország elfogadja azt a német felajánlást, hogy Patriot rakétákat 
telepítsenek az ukrán határ közelébe. 
 
Rekordmagas szinten stabilizálódott a hagyma ára 
Erős kül- és belpiaci kereslet, valamint soha nem látott árszint jellemzi a lengyel hagymapiacot, tavaszra nagyot drágulhat 
a termék. 
 
Japán színvonalat lát Lengyelországban az ország szellemi atyja 
Sajátos következtetést vont le Jaroslaw Kaczynski, a Lengyelországot kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke, az 
ország szellemi vezetője abból, hogy a lengyel átlagbér közel került a japánhoz. 
 
FORRÁS:  
https://privatbankar.hu/ 
https://fruitveb.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Németország 

 
Szijjártó: a BMW debreceni gyára a korábban bejelentettnél is többről fog szólni 
Szijjártó Péter külügyminiszter Münchenben elmondta, hogy a német BMW autóipari vállalat olyan gyárat épít 
Magyarországon, amelynek működése során ötvözik a környezetvédelmet és a versenyképességet. Szijjártó Péter többek 
között Florian Herrmann bajor kancelláriaminiszterrel, Melanie Huml európai és nemzetközi ügyekért felelős miniszterrel, 
valamint több nagyvállalat, a BMW AG, a Knorr-Bremse és a Schaeffler AG vezetőivel találkozott Münchenben. 
 
A német érdekeltségű kamarai szervezetek felmérése a világgazdaságról 
A nemzetközi piacokon tevékenykedő vállalatok a világ szinte minden pontján komoly kihívásoknak vannak kitéve a 
maguk üzleti környezetében. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a gazdasági kilátások a világ számos térségében jóval 
kevésbé borúlátók annál, mint azok Európában, s azon belül az Európai Unió vezető hatalmának számító 
Németországban tapasztalhatók. 
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Rekordon a foglalkoztatottság Németországban 
Rekordszintre emelkedett a foglalkoztatottság Németországban a harmadik negyedévben a szövetségi statisztikai 
hivatal (Destatis) jelentése szerint. A foglalkoztatottság leginkább a szolgáltatói szektorban nőtt, 1,3 százalékot kitevő 
450 ezer fővel. 
 
Németországban hosszú idő után végre csökkentek a termelői árak 
Némi reménysugár csillant fel Németországban, ugyanis a közzétett adatok szerint a német termelői árak októberben 
két és fél év után először mutatnak csökkenő tendenciát – már amennyiben a havi szintet vizsgálják. Elképzelhető, hogy 
Európa legnagyobb gazdaságában a kétszámjegyű infláció a tetőpontjához közeledik. 2023-ra már csak 7 százalékos 
inflációval számolnak, ami 1 százalékkal lehet kevesebb, mint az idei. 
 
A német feldolgozóipar nem tud több gázt megtakarítani 
A németországi feldolgozóiparban földgázt használó vállalatok mintegy háromnegyedének sikerült csökkentenie a 
fogyasztását úgy, hogy ez csak csekély mértékben korlátozta a termelést, de ez nem megy így tovább, derült ki az Ifo 
felméréséből. A vállalatok megtették, amit tudtak, a további spórolás a termelés csökkentéséhez vezetne. 
 
Németország: elkészült az első tengeri cseppfolyósított földgáz-terminál 
Elkészült Németország első cseppfolyósított földgáz terminálja (LNG) az alsó-szászországi Wilhelmshafennél. Januártól 
kezdve innen táplálják be a gázt a német gázhálózatba. A következő években további három ilyen beruházás valósul meg 
– mert Berlin függetleníteni akarja magát az orosz energiaforrásoktól. 
 
Scholz Kínával már nem követné el az orosz hibát 
Olaf Scholz német kancellár szerint az a hiba, hogy a kereskedelemben egyetlen fő forrásra támaszkodik Németország, 
nem ismétlődik meg Kínával. Robert Habeck gazdasági miniszter kijelentette, hogy Berlin korlátozni fogja a Kínának 
nyújtott beruházási garanciákat. 
 
Patriot légvédelmi rendszereket kapnak a lengyelek Németországtól 
Berlin azután döntött az adományozásról, hogy Lengyelországban becsapódott egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta. A 
Patriot rendszerek pont arra vannak kialakítva, hogy az ilyen esetekben lelőjék az országba betévedő ellenséges 
rakétákat. Berlin a Patriot rakétarendszerek mellett Eurofightereit is felajánlotta Varsónak. 
 
FORRÁS:  
www.euronews.com  
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Nyugat-Balkán  

 

Közös határvédelmi erőt hoznak létre, és egyre délebbre tolnák az illegális migráció elleni védvonalat 
Az illegális bevándorlás elleni védvonalat a magyar-szerb határról előbb a szerb-észak-macedón határra, majd Szkopjéval 
együtt még délebbre szeretnénk tolni, mondta Aleksandar Vučić szerb elnök november 16-án Belgrádban Magyarország, 
Szerbia és Ausztria 2. háromoldalú csúcstalálkozóján. A szerb államfő az illegális migráció elleni hatékony küzdelem 
területén megvalósuló együttműködés megerősítéséről szóló egyetértési megállapodást írt alá Orbán Viktor magyar 
miniszterelnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral. 
 
A Nyugat-Balkánon is tarol a magas infláció 
Az októberi infláció éves szinten 15% volt Szerbiában, ami meghaladja az augusztusi várakozásokat. Jorgovanka 
Tabakovics, a Szerb Nemzeti Bank elnöke szerint ennek legfőbb oka az energia- és élelmiszerárak világszintű 
emelkedése. Koszovóban a második negyedévben volt a legmagasabb az infláció, júniusban például 14,1%-os 
pénzromlást mértek. Montenegróban pedig csaknem elérte a 17%-ot is az infláció. 
 
Josep Borrell: Nem állapodott meg Szerbia és Koszovó, további feszültségek várhatók 
Alexander Vucic szerb elnök és Albin Kurti koszovói miniszterelnök nem jutott egyezségre a rendkívüli brüsszeli 
találkozón, ez tovább fokozhatja a feszültséget. Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
Brüsszelben megbeszélést folytatott Szerbia és Koszovó vezetőjével a feszültségek enyhítése érdekében, ami a koszovói 
szerbek által használt rendszámtáblák körüli vita miatt éleződött ki újra.  
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A szerb kormány elfogadta a 2023-as költségvetési tervet 
A szerb kormány elfogadta a jövő évi költségvetésről szóló törvénytervezetet, amely a kiadott közlemény szerint 1843,4 
milliárd dinár (6470,3 milliárd forint) bevétellel és 2107,4 milliárd dinár (7397 milliárd forint) kiadással számol. A tervezet 
szerint jövőre az államadósság a bruttó hazai termék (GDP) 56,1 százalékát teszi majd ki. A költségvetés tervezete három 
pillérre épül, a fizetések és nyugdíjak emelésére, az állami fejlesztésekre és az energetikára. 
 

Az albán kormány intézkedései, az infláció alakulása  
Albánia jövő évi költségvetése a kétszerese a 9 évvel ezelőttinek, így a kormány pénzügyi támogatást tud biztosítani a 
gazdasági válság hatásainak leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportoknak. 2023 elején 36.000 lekre (kb. 300 euróra), 
majd a második félévben 38.000 lekre (kb. 320 euróra) emelik a minimálbéreket. A kormány rendkívüli adót vet ki a nagy 
energiatermelőkre. Bár az infláció októberben elérte a rekordmértékű 8,3%-ot, miután a kormány korlátozta a 
villamosenergia-árat, éves átlagban 6,5 %-on tartotta az inflációt, ami alacsonyabb a régió más országainak adatainál. 
 

Albánia betiltja az orosz olajimportot 
Kormányzati döntés értelmében Albánia betiltotta az orosz olaj közvetlen vagy közvetett importját az országba. A 
határozat emellett tiltja Albánia tranzitországként játszott szerepét az Európai Unió által idén június 3-ától tiltólistára tett 
cégek által termelt, vagy forgalmazott olaj szállítása során. Az új szabályozás szerint az egyszeri szerződéskötés ez év 
december 5-éig nem tilos, míg a június 4. előtt megkötött hosszú távú szerződések a következő év február 5-ig hajthatók 
végre. Albánia 2021. évi üzemanyag-szükségletének 11 százalékát (mintegy 75 ezer tonna) tette ki az orosz import. 
 

Szkopjéban tartották a Magyar-Macedón Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság negyedik ülését 
2022. november 15-16. között Szkopjéban került sor a Magyar-Macedón Gazdasági Együttműködési Kormányközi 
Vegyes Bizottság (Bizottság) negyedik ülésére Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért 
és energiabiztonságért felelős államtitkára, valamint észak-macedón partnere, Razmena Csekity-Durovity, a Gazdasági 
Minisztérium államtitkára elnökletével. Az ülésen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát Galambos Attila, az MKIK 
Nyugat-balkáni Tagozat elnöke képviselte. 
 

FORRÁS: 
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https://kormany.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
https://magyarnemzet.hu/ 
https://profitline.hu/ 
 

Olaszország 

 
Rómában csak napi négy órán át fűthetők a lakások 
Rómában az olasz hatóságok frissen bejelentett döntése szerint hétfőtől december elsejéig napi négy órán át fűthetők a 
lakások, utána az időjárás függvényében emelhetik a fűtési órák számát, amely azonban nem haladhatja meg a napi 
tizenegy órát. A lakóközösségek maguk dönthették el, hogy ez a napi négy óra mikor legyen. A fűtési szezon a fővárosban 
április 7-ig tart. 
 
Komoly demográfiai problémákkal küzd Olaszország - videó 
2015 óta először fordult elő, hogy Olaszország lakossága 1 millió fővel csökkent, és a közeljövő előrejelzései sem túl 
biztatóak. 
 
Olaszországban saját szakszervezet védi az influenszereket 
Az Assoinfluencer nevű szervezet a webes tartalomkészítők jogait védi, igyekszik feltárni a joghézagokat, és azokra 
megoldást keresni. A jogvédelmen túl az adózásban is igyekeznek segíteni azokat, akik influenszerként adóköteles 
jövedelemmel rendelkeznek, de teljes jogú munkavállalóknak mégsem ismerik el őket Itáliában. 
 
FORRÁS: 
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Románia 

 
Fenntartjuk a magyar-román stratégiai partnerséget 
Bogdan Aurescuval Orbán Viktor miniszterelnök is tárgyalt a Karmelita kolostorban. A találkozón Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. A tárcavezető azt írta: „Fenntartjuk a magyar-román stratégiai 
partnerséget. Így tudjuk elkerülni a gazdasági recessziót, megteremteni az energiabiztonságunkat és megállítani az 
illegális bevándorlókat.” 
 
Összeköthetik a magyar és a román autópályákat, erről is tárgyalt Bukarestben Lázár János 
Lázár János miniszter Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével és Románia 
miniszterelnök-helyettesével, Cseke Attila romániai fejlesztési miniszterrel, valamint Sorin Grindeanu román közlekedési 
miniszterrel és kormányfőhelyettessel is találkozott. A megbeszélések után a tárcavezető elmondta: az együttműködés 
keretében szeretnék összekötni az autópálya-hálózatokat. Magyarország folytatni fogja 2023-ban az M49-es autópálya 
építését a román–magyar határ irányába. 
 
A román gazdaság még nőtt a harmadik negyedévben 
A román GDP az idei harmadik negyedévben még 1,3%-kal nőtt a megelőző negyedévhez képest, de már látszott a 
lendületvesztés, ugyanis előtte a második negyedévben a felülvizsgált adatok szerint 3,9%-os, előtte pedig 4,4%-os volt 
a negyedéves alapú bővülés üteme. Az év első három negyedévben átlagosan 5%-os volt a nyers és 4,3%-os a kiigazított 
adatok szerinti bővülési ütem. A román kormány az idén 4,6%-os GDP-bővülésre számít. 
 
Romániában ideiglenesen központosítják az energiabeszerzést 
Romániában ideiglenesen központosított beszerzést vezetnek be az energiapiacon. A jogszabály megteremti a 
feltételeket, hogy (az energiaárak drasztikus emelkedésétől) megvédjék a lakosságot és biztosítsák a román gazdaság 
versenyképességét. Az OPCOM 2023. január 1. és 2025. március 31. között megawattóránként 450 lejes (37 ezer forint) 
szabályozott áron veszi át a villamos energiát a termelőktől és ugyanezen az áron adja tovább a lakossági és ipari 
ügyfelekkel rendelkező villamosenergia-szolgáltatóknak. 
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Szlovákia 

 
Még pozitív maradt a szlovák GDP-adat 
Szlovákiában a GDP szezonális hatásoktól megtisztítva éves szinten 1,2 százalékkal, negyedéves összehasonlításban 
pedig 0,3 százalékkal nőtt. A szlovák gazdaság bővülését főként a hazai fogyasztás támogatta, illetve hosszabb szünet 
után a GDP növekedésében szerepet játszott a gépkocsigyártás ágazata is. Ezzel ellentétben gyengültek a számok a 
fémfeldolgozás és a fémkonstrukciók előállításának szegmensében. 
 
Csúcson a szlovák infláció 
Szlovákiában január óta nő az infláció. Az elmúlt évben az élelmiszerárak 0,6 míg a rezsiköltségek 1,1%-kal apadtak 2020-
hoz képest. Idén viszont némelyik termékcsoportban már csaknem 20%-os volt az infláció mértéke. A múlt hónapban az 
éves infláció már megközelítette a 15%-ot, miközben az élelmiszerárak csaknem 27, a rezsiköltségek pedig több mint 
16%-kal bővültek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia is GDP-zsugorodással zárta az utolsó negyedévet 
Szlovéniában a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a harmadik negyedévben 3,9 százalékkal nőtt a 
GDP éves szinten, míg az előző negyedévhez képest 1,4 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye. A jelentés szerint 
bár az éves szintű GDP-növekedés pozitív tartományban maradt, a növekedési ráták lényegesen alacsonyabbak voltak, 
mint az előző negyedévekben, amikor a gazdaság 7,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. 
 
Női elnököt választott Szlovénia, Natasa Pirc Musar lesz az államfő  
A függetlenként induló baloldali Natasa Pirc Musar nyerte meg a szlovéniai elnökválasztás második fordulóját, így ő lesz 
az ország első női államfője. Pirc Musar az emberi jogok harcos védelmezője, és kijelentette, hogy az elnöki székben 
aktívabb szerepet akar vállalni elődjeinél. 
 
Függetlenek győzelme a szlovén helyhatósági választásokon 
A függetlenek voltak a legeredményesebbek a szlovén helyhatósági választásokon, a konzervatív pártok pedig ismét 
jobban teljesítettek, mint a hatalmon lévő balközép pártok. Ljubljanában újra egy baloldali szellemiségű független 
jelöltet, Zoran Jankovic üzletembert választották meg immár ötödször polgármesternek. 
 
Magyar-szlovén üzletember-találkozó Lentiben 
A közösségek közötti jó kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok biztosítják a békét, erősítik a kölcsönös megértést - 
jelentette ki Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Lentiben, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a 
Muravidéki Gazdasági Kamara által szervezett magyar-szlovén gazdaságfejlesztési fórumon és üzletember-találkozón. A 
következő támogatási időszakban a digitalizálás, az innováció, a zöld átmenet, az intelligens társadalom megvalósítása 
szerepel az Interreg programok kiemelt támogatási céljai között, ami a vállalkozások számára is új lehetőségeket kínálhat 
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Európai Unió 

 
Mélybe rántotta az energiaimport az euróövezet kereskedelmét, ugyanez látszódik itthon is 
Története harmadik legnagyobb külkereskedelmi hiányával zárta az euróövezet a szeptembert. A nominális mutatót 
árnyalja, hogy a legnagyobb importösszegek az energiahordozók behozatalára mentek el. Ugyanettől a válsághatástól 
szenved a magyar export is. 
 
Váratlan erőt mutatott az euróövezeti ipar 
Szeptemberben az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben nőtt az ipari termelés az euróövezetben éves szinten és 
a becsültnél kevésbé lassult a bővülés havi összevetésben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat november 14-
i jelentése alapján. Magyarország is dobogós lett a rangsorban. 
 
Akár három országgal is bővülhet hamarosan a schengeni térség 
Az Európai Bizottság számba vette a schengeni szabályok alkalmazása terén elért eredményeket, és megállapította, hogy 
Bulgária, Románia és Horvátország készen áll arra, hogy teljes jogú tagjává váljon a határok nélküli szabad uniós mozgást 
biztosító övezetnek - közölte a belügyekért felelős uniós biztos november 16-án. 
 
Digitális szolgáltatások rendelet: Szép új világ? 
Bár az Európai Unió mindent elkövet, hogy nagy platformokkal szembeni és a kisebb online szolgáltatók helyzetének 
javításáért tett lépésként pozícionálja, a várhatóan 2024 elejétől alkalmazandó digitális szolgáltatásokról szóló EU-s 
rendelet (DSA) valójában minden online szolgáltatóval szemben komoly új követelményeket támaszt, amely jelentős 
felkészülési terhet ró az érintett vállalkozásokra.  
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Ezerszer eltemették már az európai autóipart, de újra elnapolták a haláltusáját 
Sokan már a koronavírus-pandémia alatt temették az autógyártókat, az ellátási láncok szétszakadtak, az autóipar 
szempontjából fontos nyersanyagok ára már akkor meredeken emelkedett, a járvány miatt Kína durván lezárt, többen 
2022-re várták az autógyártók, köztük az európai cégek haláltusáját. 
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FÁK-országok régió 

 
Európa még a szankciók életbe lépése előtt igyekszik alaposan feltankolni orosz gázolajból 
Az európai kereskedők igyekeznek orosz gázolajjal feltölteni a régió üzemanyagtartályait, mielőtt az uniós szankciók 
februárban életbe lépnének – írja a Reuters, majd hozzáteszi, hogy a buzgóság oka leginkább az, hogy az orosz import 
kiváltására egyelőre csak korlátozott alternatív források állnak rendelkezésre. Az Európai Unió február 5-től betiltja az 
orosz kőolajtermékek behozatalát, amely a gázolaj tekintetében érinti a legérzékenyebben a közösség piacát. A lépés az 
orosz nyersolajra vonatkozó, decemberben életbe lépő tilalmat követi. 
 
Kezd nagyjából világossá válni az orosz és az ukrán fél téli stratégiája 
Michael Kofman katonai elemző nemrég tért haza az ukrán frontról és szokásos podcastjáben elemzi Ryan Evansszel, a 
War on the Rocks katonai elemzésekkel foglalkozó oldal alapítójával az orosz-ukrán háború aktuális állását. Mi a 
szembenálló felek stratégiája a téli hónapokra? Mik a legnagyobb nehézségei most Ukrajnának és hogyan kellene 
reagálniuk ezekre az ország nyugati támogatóinak? Hoz-e eredményeket az orosz mozgósítás? Túlságosan optimista-e a 
Nyugat az ukrán hadsereg kilátásait illetően? 
 
Oroszországba utazott Szijjártó Péter 
Vasárnap este még Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén vett részt Szijjártó Péter, hajnalban viszont már repülőn ült. „Reggel 
már Szocsiban van jelenésem” – írta ki a Facebookra hajnal fél négy után kicsivel. A külgazdasági és külügyminiszter az 
orosz Atomexpóra utazik, amit a nukleáris ipar egyik legfontosabb találkozójának nevezett. 
 
Újra ágyútűz alatt a zaporizzsjai atomerőmű 
Több hatalmas robbanás rázta meg az orosz kézen lévő dél-ukrajnai zaprozzsjai atomerőmű telephelyét. A gránátok több 
épületet megrongáltak, ám a találatok egyike sem eredményezte a radioaktivitás növekedését. Az oroszok és az ukránok 
egymást vádolják a létesítmény ágyúzásával. A támadásról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) helyszínen lévő 
képviselői számoltak be, akik egyben felszólították a szemben álló feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a tüzérségi 
támadásokkal és hozzanak létre biztonsági övezetet az erőmű térségében. 
 
Megvan a kazahsztáni elnökválasztás eredménye 
Kazahsztánban a hivatalban lévő államfő nagy többséggel nyert az előrehozott elnökválasztáson. Kaszim-Zsomart 
Tokajev 2019 júniusában lett Kazahsztán elnöke, miután az országot csaknem 30 évig vezető Nurszultan Nazarbajev 
lemondott. Kaszim-Zsomart Tokajev hivatalban lévő kazah államfő nagy többséggel nyert a hét végén tartott előrehozott 
elnökválasztáson az ország választási bizottságának hétfőn közzétett előzetes eredményei szerint. A tájékoztatás szerint 
Tokajev – 69,4 százalékos választói részvétel mellett – a voksok 81,31 százalékát szerezte meg. 
 
Josep Borrell az Európai Unió és Kazahsztán közötti kapcsolatokról tárgyalt Asztanában 
Az Európai Unió (EU) és Kazahsztán közötti gazdasági és befektetési kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Josep Borrell, az 
EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel Asztanában – jelentette 
csütörtökön az elnöki sajtóiroda. Tokajev szerint a Kazahsztán és az EU között a kibővített partnerségről és 
együttműködésről kötött megállapodás minden területen új korszakot nyitott a kölcsönös kapcsolatokban. Kiemelte, 
hogy Charles Michelnek, az Európai Tanács és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének közelmúltbeli 
kazahsztáni látogatása különösen eredményes volt ebből a szempontból. 
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Kína 

 
Bemondta a kínai védelmi miniszter: a tajvani kérdés a kínai nép ügye 
A Kína és az Egyesült Államok közötti válságkommunikáció javításáról, Tajvanról és Észak-Koreáról is egyeztetett kedden 
Kambodzsában Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter és kínai kollégája, Vej Feng-ho – jelentette be az Egyesült 
Államok védelmi minisztériuma. Pat Ryder minisztériumi szóvivő elmondta, a megbeszélésen Austin aggodalmának 
adott hangot az Észak-Koreából érkező provokációk miatt, és felszólította Pekinget, gyakoroljon nyomást Phenjanra 
annak érdekében, hogy a rezsim betartsa az ENSZ vonatkozó határozatait. 
 
Kína újra lezár, romlik a gazdasági hangulat 
Pekingben kedden lezárták a parkokat, bevásárlóközpontokat és múzeumokat, eközben pedig több kínai városban 
újraindították a COVID-19 tömeges tesztelését. Kína a zéró Covid politikájával továbbra is küzd a koronavírus-járvány 
ellen, az új lépésekre azért került sor, mert a regisztrált esetszám megint emelkedésnek indult. Az intézkedések 
bevezetése újra felerősítette a gazdaság teljesítményével kapcsolatos aggodalmakat - írja a Reuters. 
 
Hszi Csin-ping kétszer is találkozott a koronavírusos hongkongi kormányfővel 
Pozitív lett a honkongi kormányfő, John Lee koronavírus tesztje néhány nappal azután, hogy érintkezett Hszi Csin-ping 
kínai elnökkel a bangkoki Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórumon - írja a Financial Times. John Lee 
egy november 18-ai találkozón Hszi mellett ült, majd egy november 17-ei rendezvényen mellette állt, amely valószínűleg 
a kínai elnök legközelebbi érintkezése lehetett a vírussal a járvány kezdete óta. Egyik politikus sem viselt maszkot a 
találkozók alkalmával, Lee tesztje pedig pozitív lett, amikor vasárnap visszatért a kínai területre. 
 
Mindenki Kína újranyitására vár – hosszú lesz a várakozás 
Pekingnek három év alatt sem sikerült felkészülnie egy elkerülhetetlen tömeges járvány kitörésére és kezelésére, mivel 
pusztán annak visszaszorítására összpontosított. Ez megakadályozza, hogy kilépjen a zéró-covid politikából. A kínai 
orvosoknak rossz hírük van Hszi Csin-ping elnök számára: az ország egészségügyi rendszere még mindig nincs felkészülve 
egy hatalmas országos koronavírusjárvány kezelésére, amely elkerülhetetlenül követni fogja a vírus megfékezésére 
irányuló szigorú intézkedések enyhítését. 
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Törökország 

 
Orbán Viktor és a török elnök kiterjeszti a hadiipari együttműködést 
Kétoldalú tárgyalást folytatott az üzbegisztáni Szamarkandban Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan, 
Törökország elnöke. A két vezető sikeresnek értékelte a türk államok Szamarkandban megtartott csúcstalálkozóját. A 
magyar-török kapcsolatokról Orbán Viktor elmondta: a felek elkötelezettek a kétoldalú kereskedelem és a gazdasági 
kapcsolatok erősítése mellett; folytatják, valamint újabb területekre terjeszthetik ki a hadiipari együttműködést is. 
Erdogan elnök leszögezte: Magyarország energiabiztonságának Törökország biztos háttere marad a jövőben is. 
 
Már a Törökországba utazáshoz is elég lesz személyi igazolvány 
Szijjártó Péter a Türk Tanács ülésén vett részt november 10-én, és ismertette az ott kötött megállapodás eredményeit, 
mely szerint a magyar turisták személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül is beléphetnek Törökországba. A Konzuli Szolgálat 
tájékoztatása alapján azonban csak turisztikai és tranzit célú utazás esetén használható a személyi igazolvány a 
beutazáshoz. 
 
A török kereskedelmi miniszterrel tárgyalt Szijjártó Péter 
Az üzbegisztáni Szamarkandban ülésező Türk Államok Szervezete keretein belül találkozott a magyar külügyi és 
külgazdasági tárca vezetője Mehmet Muş kereskedelmi miniszterrel. Törökország hazánk stratégiai partnere, a két 
ország közti kereskedelmi forgalom már a 4 milliárd dollárt ostromolja, amely tavaly rekordot döntött. Mindkét ország 
azonos technológiával építi új nukleáris erőművét, amely az együttműködés egy új területét nyitja meg. 
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Itt a török válasz az isztambuli merényletre: bombázni kezdték a szíriai és iraki kurd területeket 
Törökország légicsapásokat indított iraki és szíriai kurd célpontok ellen november 20-án az egy héttel korábbi isztambuli 
bombamerényletre válaszul, amelyért Ankara a kurd militánsokat tette felelőssé.   A török védelmi minisztérium közölte, 
hogy a hadművelet során kurd bázisokra mértek csapásokat. A szíriai kurdok szerint két, belföldi menekültekkel teli 
tábort ért támadás. 
 
Biden elnök elismerően szólt török kollégája erőfeszítéseiről 
Kereskedelmi és biztonsági kérdésekről, regionális fejleményekről, valamint a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett 
Recep Tayyip Erdogan török államfő és Joe Biden amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozóján tartott kétoldalú 
megbeszélésén az indonéziai Bali szigetén fekvő Nusa Duában.  
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Kanada 

 
Boldog Texas: brutális ütemben nő Amerika LNG-kivitele 
A fékevesztett európai kereslet, a magas földgázárak és a megnövekedett exportkapacitás az Egyesült Államokat 2022 
első felében a világ legnagyobb LNG-exportőrévé tette, ám ez még csak a kezdet, a következő évtizedben 
megtriplázódik az amerikai kivitel értéke. 
 
Rengeteg pénze van az amerikai lakosságnak - és ennek most egyáltalán nincs miért örülni 
A Wall Street Journal szerint a koronavírusban felhalmozott megtakarításokból finanszírozott magas kereslet 9 és 12 
hónapig maradhat még fenn az Egyesült Államokban. Ez pedig nem jelent semmi jót az inflációs kilátások 
szempontjából. 
 
Tárt karokkal várják a német cégeket Georgiában 
Egyre több német befektetésre számítanak Georgiában az eszkalálódó európai energiaválság eredményeképpen: az 
Egyesült Államok délkeleti részén található államban már most nem kevés német cég üzemel. A várhatóan növekvő 
befektetések fényében már közvetlen repülőjáratokat is indítanak Atlanta és Németország kulcsfontosságú ipari régiói 
között. 
 
Annyi ember érkezett Texasba, hogy a kormányzó inváziós helyzetet hirdetett 
Az egyesült államokbeli Texas kormányzója "inváziós helyzetet" hirdetett az állam területén az amerikai alkotmány és a 
texasi jogszabályok alapján a migrációs válság kezelése érdekében - Greg Abbott erről levélben tájékoztatta Joe Biden 
amerikai elnököt is. 
 
Hatalmas belső vita a dollár körül – mi lesz veled Amerika? 
Bár mindketten a Clinton adminisztráció minisztereiként szolgáltak, és mindketten Obama gazdasági tanácsadó 
stábjában is helyet kaptak, Robert Reich és Larry Summers teljesen eltérő véleménnyel vannak az amerikai jegybank 
(Fed) monetáris politikájáról. 
 
Nőtt a kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban 
Nyolc hónapja a legnagyobb mértékben, 1,3 százalékkal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom októberben, 
felülmúlva a szakértők becslését. 
 
Csökkenőben a termelői infláció az USA-ban 
A vártnál kevésbé emelkedett októberben az amerikai termelői árindex a washingtoni munkaügyi minisztérium 
statisztikai intézete, az U.S. Bureau of Labor Statistics jelentése alapján. 
 
Lecserélték a boltokat a vásárlók 
Még a világ egyik leggazdagabb országa, az Egyesült Államok jómódú fogyasztóit sem hagyta érintetlenül az évtizedek 
óta nem látott nagyságúra nőtt infláció. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy az alacsony árainak köszönhetően sikeressé 
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vált Walmart áruházlánc úgy tapasztalja, egyre több olyan vásárlója van, aki korábban kerülte az áruházait. Ugyanakkor 
nem várnak nagyon fényesen csillogó karácsonyi szezont. 
 
Amerika megtette, amit Európa nem mert 
Az Európai Unió mellett az Egyesült Államok is szankciók sorával sújtja Oroszországot az Ukrajna elleni háború miatt. 
Amerika azonban lehagyott egy olyan stratégiai területet az orosz importtilalmi listáról, amelynek hiánya fájna a 
gazdaságának. 
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Kanada 

 
Meglepő lépés: ukrán államkötvényeket vehetnek a kanadaiak 
A kanadai kormány november 22-én indítja útjára az 500 millió dollár keretösszegű ukrajnai államkötvény-vásárlást, 
amelyet először a múlt hónapban jelentett be a miniszterelnök, hogy lehetőséget biztosítson a kanadaiaknak Ukrajna 
közvetlen támogatására. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Mexikó GM-kukoricamentessé válna 
A mexikói kormány közvetlen megállapodások megkötését fontolgatja egyesült államokbeli, argentin és brazil 
gazdálkodókkal GMO-mentes kukorica behozataláról. Victor Suarez mezőgazdasági miniszterhelyettes a Reuters 
hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a GM-mentes belföldi kukoricatermelés révén az ország 2024-re a felére csökkenti 
elsősorban takarmányozási célú importját az Egyesült Államokból. 
 
Mexikó lép Kína helyére? 
A fejlődő piacok általában nem szeretik a turbulensebb időszakokat, ilyenkor a tőke biztonságos helyet keres magának, 
például Amerikában vagy Svájcban. Az utóbbi közel 3 év bőven adott okot az aggodalomra, hiszen nemcsak a világjárvány 
és a háború, hanem az elszálló infláció is nagy problémákat okozott. Nagy menetelésben van Mexikó, aki talán a 
legnagyobb nyertese az USA-Kína konfliktusnak: földrajzi közelsége és olcsó munkaereje miatt odatelepülnek át a 
beszállítói láncok a Távol-Keletről. 
 
Argentína: a kormányzati ösztönzés rekordmagasra emelte a szójabab eladásokat 
Az argentin gazdák rekordmennyiségű szójababot, több, mint 13,7 millió tonnát adtak el szeptemberben, miután a 
kormány különleges árfolyamot ajánlott a termelőknek. Ennek eredményeként az exportőrök közel 4 millió tonnányi 
kiviteli nyilatkozatot könyveltek el, amelynek fő célországa Kína volt – derült ki az Egyesült Államok Mezőgazdasági 
Minisztériumának (USDA) Külföldi Mezőgazdasági Szolgálatának (FAS) jelentéséből. 
 
El Salvador minden nap egy bitcoint vesz 
Nayib Bukele, El Salvador miniszterelnöke, a jelenlegi piaci helyzet ellenére is elkötelezett bitcoin hívő maradt. Az ország 
nemrég ünnepelte a bitcoin legális fizetőeszközként történő bevezetésének egy éves évfordulóját. Az ünnepség után 
pedig az országban első alkalommal tartottak bitcoin konferenciát. Az ünneplést azonban több dolog is beárnyékolta. A 
régóta tartó medvepiac és az FTX nemrég bekövetkezett összeomlása miatt a kripto árak zuhanásba kezdtek. Ezt El 
Salvador is megsínylette, hiszen az ország befektetéseinek jó része bitcoinban van. A közép amerikai ország jelenleg 2381 
BTC-vel rendelkezik. 
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Leszámol az illegális erdőirtással Brazília 
Az új brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva elítélte Jair Bolsonaro leköszönő elnököt amiatt, ahogyan a kormánya az 
erdőkkel gazdálkodott. A brazil kormány véget fog vetni az illegális erdőirtásnak, és az országot az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem élvonalába emeli – jelentette ki szerdán a megválasztott brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezményének 27., Sarm el-Sejk-i ülésén (COP27). 
 
Brazília átrendezheti a világpiacot 
Hiába rendelkezik Brazília a világ egyik legnagyobb termőföld-területével, néhány évtizeddel ezelőtt még jelentéktelen 
szereplőnek számított a piacon. Mára azonban a dél-amerikai ország könnyedén átrendezheti világpiacot. Brazília mára 
már a világ öt legnagyobb termelőjének számít harmincöt agrártermékből, még ha ez néhány évtizeddel ezelőtt 
elképzelhetetlennek is tűnt. Azonban, ha megnézzük ezeknek a termékeknek a listáját, még meglepőbb az eredmény, 
hiszen míg korábban főleg trópusi termékek uralták az ország termelését, mára Brazília vezető exportőr szójából, 
gabonából, gyapotból, de még biodízelből is. 
 
Ecuador: legalább tízen meghaltak egy börtönlázadásban 
A zendülés az ecuadori főváros, Quito El Inca nevű büntetés-végrehajtási intézetében robbant ki. Az elítéltek azután 
lázadtak fel, hogy az egyik bűnszervezet befolyásos főnökét egy másik börtönbe vitték át. A kiérkező rendőrök és katonák 
igyekeztek visszavenni az irányítást a fogvatartottak fölött. A dél-amerikai országban, túlnyomórészt a börtönök 
zsúfoltsága miatt, nem szokatlanok a börtönlázadások: év eleje óta megközelítőleg 400 ember vesztette életét ehhez 
hasonló zavargásokban. 
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Közel-Kelet 

 
Egzotikus piacon hódíthatnak a magyar cégek - kiemelt szerepe lehet a víziparnak 
Közel ötven vállalkozás vett részt a Magyar-Iráni Üzleti Fórumon, Budapesten november 17-én. Az elmúlt 7 évben 
nagyságrendileg megnőtt a hazánk és Irán közötti kétoldalú kereskedelem volumene. Irán izgalmas új piac lehet a magyar 
exportőrök és befektetők számára. Elsősorban az agrárium, a vízipar, a könnyűipar, a járműipar és az egészségipar 
területén várható bővülés az Irán felé irányuló magyar exportban. 
 
Irán rendületlenül duzzasztja atomprogramját  
Irán újabb atomlétesítményében kezdte meg az urán 60 százalékos tisztaságú dúsítását. Erről tájékoztatta is a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, amely pár napja szólította fel a perzsa állam vezetését arra, hogy ne akadályozza 
három illegális iráni telephelyen folyó vizsgálatát. 
 
Nem énekelték a himnuszt az iráni focisták, így támogatják a hazájukban tüntetőket 
A Reuters szerint az iráni kezdő 11 játékos a himnusz alatti némasággal fejezte ki, hogy támogatják azokat, akik hónapok 
óta tüntetnek egy fiatal nő halála miatt. A 22 éves Mahsza Amini szeptember 16-án halt meg az erkölcsrendészet 
őrizetében, miután letartóztatták, mert állítólag megszegte a nőkre vonatkozó szigorú iráni öltözködési szabályokat. Az 
azóta tartó tüntetéseknek emberi jogi aktivisták szerint mintegy 400 halálos áldozata van, és 16 800 embert tartóztattak 
le a biztonsági erők által végrehajtott fellépés során. 
 
Kvótaemelésről tárgyalhat decemberben az OPEC+ 
Az OPEC+ december 4-i ülésén napi 500 ezer hordós termelésikvóta-emelésről tárgyalnak - értesült a Wall Street Journal. 
Az olajtermelés növelése felülbírálná az OPEC+ októberi döntését, mely novemberre napi 2 millió hordós 
termeléscsökkentést írt elő.  A Fehér Ház szerint, a termelés csökkentése aláássa az Ukrajnát lerohanó Oroszország elleni 
globális erőfeszítéseket. Idén mélypontra jutotta a szaúdi-amerikai kapcsolatok az olajkitermeléssel kapcsolatos 
nézeteltérések miatt. Bár amerikai tisztviselők némi reménnyel tekintenek a december 4-i OPEC+ találkozóra. 
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Két és fél éves csúcson a szaúdi olajexport 
A szaúdi olajexport szeptemberben 2020 áprilisa óta a legmagasabbra – napi 7,721 millió hordóra (bpd) – emelkedett, a 
nyersolajtermelés azonban csökkent. A szaúdi olajexport már a negyedik egymást követő hónapban emelkedett: 
szeptemberben mintegy 1,6 százalékkal napi 7,721 millió hordóra (bpd), 2020 áprilisa óta a legmagasabbra nőtt az 
augusztusi 7,601 millió bpd-ről.  
 
Biden mentelmi jogot ítélt a szaúdi hercegnek, akit a Washington Post újságírójának megölésével vádolnak 
Joe Biden és kormánya úgy döntött, hogy mentelmi jog illeti a szaúd-arábiai trónörököst, Mohamed bin Szalmánt, akit a 
Washington Post újságírójának, az Amerikában élő Dzsamál Hasogdzsi megölésével vádolnak- írja a CNN. 
 
Dollármilliárdokat tervez a török jegybankban kamatoztatni Szaúd-Arábia – Erdogannak is jól jön a segítség 
Szaúd-Arábia és Törökország tárgyal arról, hogy Rijád ötmilliárd dolláros betétet helyezzen el a török központi banknál – 
közölte a sivatagi királyság pénzügyminisztériuma. A két ország központi bankja közötti tárgyalások azután gyorsultak 
fel, hogy Ankara és Rijád erőfeszítéseket tett a diplomáciai kapcsolatok javítására, amelyek megromlottak, miután 
Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságírót a török nagykövetségen szaúdi ügynökök meggyilkolták. 
 
Nemzeti ünnep lesz az argentinverés után Szaúd-Arábiában 
Szaúd-Arábia uralkodója nemzeti ünnepet hirdetett szerdára az egész országban, sem az iskolák, sem pedig az üzletek 
nem nyitnak majd ki, miután óriási meglepetésre az ország válogatottja legyőzte Argentínát a katari labdarúgó-
világbajnokságon. Az ország már most örömmámorban úszik, így érthető, hogy senki sem tudna a munkájára 
koncentrálni. 
 
Peking semmit nem bíz a véletlenre, leköti a katari LNG-t 
Kína tovább spájzolja az orosz olajat, és évtizedekre leköti a katari LNG-t. A QatarEnergy 27 évre szóló szerződést kötött 
a három nagyobb kínai olajipari cég egyikével, a Sinopeckel cseppfolyósított gáz (LNG) szállításáról. A Reuters szerint ez 
eddig a leghosszabb távú szerződés, amellyel a volatilis piacon a vevők garantálni próbálják az ellátásukat az ukrajnai 
háború kitörése óta. 
 
Így lett szegény halászfalvakból világbajnokságot rendező középhatalom: a Katar-sztori 
Katar, ez az aprócska, Perzsa-öbölbe nyúló félsziget ma 20 százalékkal nagyobb gazdasággal rendelkezik, mint hazánk, 
hiába akkora csak a területe, mint Pest és Fejér megyének együtt. Kevés országban nagyobb ma az egy főre jutó hazai 
termék, mint Katarban. 
 
Minden vízkészletét feléli Jordánia, lassan már nincs honnan pótolni az ivóvizet  
Az aprócska közel-keleti állam, Jordánia napjainkra a világ legszárazabb országainak egyikévé vált. A vízkészletek 
mostanra a kritikus szint alá csökkentek. Ennek oka összetett: a klímaváltozás okozta hőség, az elavult, sokszor sérült 
infrastruktúra, a földrajzi jellegzetességek, illetve a robbanásszerű népességnövekedés mind szerepet játszanak benne. 
Az egy évtizede még csak nyolcmilliós országban a régióban kialakult szíriai és izraeli-palesztin konfliktusok miatt jelenleg 
több mint 11 millióan élnek - becslések szerint minden harmadik ember menekült. 
 
Az olajnagyhatalom Szaúd-Arábia elektromos autókat akar gyártani 
Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg pénzeszközöket bocsátott ki az állami vagyonalapból a Foxconn-nal közös 
elektromosautó-projekthez. Szaúd-Arábia bejelentette saját elektromos autómárkájának bevezetését. Az újonnan 
alapított Ceer cég a Foxconn-nal, a kínai magánszektor legnagyobb munkaadójával együttműködve "fejleszti a járművek 
elektromos architektúráját" - jelentette a királyság állami hírügynöksége, az SPA. 
 
Irak elítélte az északi kurdisztáni régiója ellen intézett török és iráni támadásokat. 
Irak szuverenitása megsértését jelentik a török és iráni erők rakétákkal és drónokkal végrehajtott ismételt támadásai a 
kurdisztáni régió ellen - idézte az INA helyi hírügynökség a bagdadi külügyminisztérium állásfoglalását. Irán hétfőre 
virradóra mért csapást az általa szakadárnak nevezett csoportokra, míg Törökország vasárnap támadta a Délkelet-
Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárthoz (PKK) köthető észak-szíriai és észak-
iraki hadállásokat. 
 
Zöld lámpa Dubajba 
November 7-től nincs szüksége PCR tesztre az oltatlanoknak, sem oltási igazolás bemutatására az oltottaknak 
amennyiben az Egyesült Arab Emírségekbe utaznak, mivel az ország az összes főbb COVID-19 korlátozást megszüntette. 
Az Egyesült Arab Emírségek területén mostantól a maszk viselése minden beltéri és kültéri területen opcionális, kizárólag 
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az egészségügyi intézményekben kötelező, hasonlóan a magyar szabályokhoz. A beutazóknak pedig nem szükséges sem 
a PCR-teszt sem az oltási igazolás, hogy bejárják az országot, beleértve a luxus és az élmények városát, Dubajt.  
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Afrika 

 
Egyiptom súlya Európából nézve az eddigiekhez képest is felértékelődik 
Egyiptomban tárgyal Kövér László, az Országgyűlés elnöke az egyiptomi parlament képviselőházának elnöke, Hanafi 
Gebali meghívására érkezett hivatalos látogatásra Kairóba – tájékoztatta az Országgyűlés Hivatalának sajtóirodája az 
MTI-t. A megbeszéléseken a felek áttekintették a két országot összekötő területeket, a gazdaságtól a kultúrán át a 
biztonságpolitikáig, megemlítve azokat az egyiptomi diákokat is, akik magyar állami ösztöndíjjal tanulnak 
Magyarországon. 
 
2024-ben kezdődik a világ egyik legnagyobb szélerőműparkjának építése Egyiptomban 
A világ egyik legnagyobb szélerőműparkja 11 milliárd dollárból épül meg Egyiptomban. A létesítmény Európát és Szaúd-
Arábiát is ellátná villamos energiával. Az Abu Dhabi tulajdonában lévő Masdar és az Infinity Power Holdings-ból álló 
konzorcium 2030-ra fejezi be a 10 gigawattos szárazföldi erőmű építését – mondta el Mohamed Mansour, az Infinity 
Power elnöke. Összehasonlításképp: ez a kapacitás nagyjából egyötöde annak, amennyivel az Egyesült Királyság ma 
rendelkezik a megújuló energia minden formája tekintetében. 
 
Egyiptomi vendégmunkásokkal pörgethetik fel a görög mezőgazdaságot 
A két ország megállapodást írt alá, amelynek értelmében kölcsönösen segítik majd egymást. Egyiptom ötezer 
idénymunkást küld Görögországba, hogy ezzel pörgessék fel a munkaerőhiánnyal küszködő görög mezőgazdaságot. Az 
egyiptomi idénymunkások kilenc hónapnyi tartózkodási engedélyt kapnak majd Athéntól, ezután haza kell térniük. 
Görögország és Egyiptom még 2020-ban állapodott meg egy közös gazdasági érdekzónában a Földközi-tenger keleti 
részében, amely reményeik szerint jelentős olaj- és gázkészleteket rejt. Ezenfelül a két ország között tengeri kábeleket 
fektetnének le, hogy Egyiptom megújuló energiát juttathasson el Európába. 
 
Migránsválság: a helyzet fenntarthatatlan, lép az EU 
Akciótervet dolgozott ki az Európai Bizottság a közép-mediterrán útvonal mentén megnövekedett migráció kezelésére. 
2022-ben eddig több mint kilencvenezer migráns érkezett ezen az útvonalon, akik főként Líbiából és Tunéziából indultak 
el. A terv része, hogy a migráció csökkentése érdekében fokozzák az együttműködést azokkal az országokkal, ahonnét 
elindulnak az emberek, összehangolják a kutatás-mentést és felgyorsítják az "önkéntes szolidaritási mechanizmus" 
végrehajtását. Az utóbbi a tengeren érkezőket fogadó tagállamok támogatását jelenti. 
 

Híd Spanyolország és Marokkó Között 

A terv nem újkeletű. Spanyolország és Marokkó is ülnek már rajta egy ideje, de úgy néz ki most végre felgyorsulnak az 
események. A két ország egy új tenger alatti alagutat szeretne, ami majdnem pont a Gibraltári-szoros alatt futna, és 
körülbelül fél órára csökkentené a két kontinens közti utat. Az új alagút a jelenlegi elképzelések szerint Gibraltártól 
keletre, Tarifa közelében indulna és Tangernél érne véget, és majdnem 30 kilométer hosszan a tenger alatt futna. 
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Ausztrália 

 

Hat év után először találkozott Kína és Ausztrália első embere a G20-csúcson 
Nagyon konstruktívnak nevezte Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott megbeszélését Anthony Albanese ausztrál 
kormányfő a G20 csoport állam- és kormányfői találkozójának margóján. A Kína és Ausztrália kapcsolatai javulását jelző 
találkozón a két politikus az ukrajnai orosz hadművelet kérdésén túl megvitatta az Ausztrália ellen elrendelt kínai 
kereskedelmi szankciók és két ausztrál állampolgár Kínában történt őrizetbevételének ügyét is. 
 
Macron szerint Ausztrália még mindig vehet francia tengeralattjárókat 
Ausztráliának még van lehetősége dízelüzemű, hagyományos francia tengeralattjárók megvételére – jelentette ki 
Emmanuel Macron francia elnök Bangkokban, aki az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 
thaiföldi csúcstalálkozójára érkezett. 
 
500 millió dollárt adományozott Ukrajna újjáépítésére egy ausztrál bányamilliárdos és felesége 
500 millió dollárral támogatja Ukrajna újjáépítését Andrew Forrest ausztrál bányamilliárdos és felesége. Az üzletember 
egy összesen 25 milliárd dolláros befektetési alapot indított, mely a várakozások szerint legalább 25 milliárdot gyűjthet 
össze, amiből elsősorban az ukrán energiahálózatokat akarják megújítani - írta meg a BBC. 
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