
 
 

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 

 
Karácsonyi ajándék: újabb energiaár-támogatás jön a cégeknek Ausztriában 
A támogatáscsomagot még karácsony előtt bejelenthetik, mert a németországi gázárfékre Ausztriának reagálnia kell, nem 
kerülhet versenyelőnybe a német ipar– jelentette ki Karl Nehammer kancellár az ORF műsorában. A szükséges 
intézkedésekről most is folynak a tárgyalások a pénzügy-, a gazdasági és az infrastruktúra-fejlesztési minisztérium között, 
de a dotáció még karácsony előtt elérhető lesz. 
 
Ausztria és Németország még több gázt szerezne be Horvátországon keresztül 
Horvátország másfél éven belül 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növeli a krki LNG-terminál kapacitását. 
Horvátország, Ausztria és Németország energetikai együttműködési megállapodásra készül, és közösen lép fel az Európai 
Bizottságnál a horvát gázvezeték-hálózatát bővítése és a krki LNG-terminál (cseppfolyósítottföldgáz-terminál) kapacitásai 
növelése érdekében – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő Omisaljban. 
 
Hazarendelte bécsi nagykövetét Románia, miután Ausztria megvétózta schengeni csatlakozását 
Hazarendelte bécsi nagykövetét Románia, miután Ausztria vétója miatt elutasították csatlakozását a határellenőrzés 
nélküli schengeni térséghez. A diplomáciai szokásjog szerint a döntés azt jelzi, hogy a román fél mélységesen elítéli Ausztria 
magatartását, és a kapcsolatok szintjének csökkentését akarja. Az ország bécsi nagykövetségét ideiglenes ügyvivő fogja 
vezetni. 
 
Kiborultak a schengeni vétó miatt a románok: szétvágják Erste-kártyájukat, bojkottálják az osztrák cégeket 
Hisztérikus Ausztria-ellenes hangulat övezi a schengeni csatlakozás megtorpedózását, kiveszik a pénzüket az ügyfelek az 
osztrák tőkéjű bankoktól, sokan az OMV kőolajipari társaság újraállamosítását követelik. Bojkottot jelentett be számos 
vállalkozás, üzletember is osztrák cégekkel szemben, és ugyanilyen lépésre szólították a többi román állampolgárt is. 
 
Célba értek a sztrájkkövetelések: megemelik az osztrák vasutasok bérét 
Célba értek a vasúti dolgozók sztrájkkövetelései Ausztriában, átlagosan 8,9 százalékkal emelkedik a szektorban dolgozók 
bére a következő két év során. A béremelést – mely az ÖBB osztrák állami vasúttársaság mintegy 50 ezer dolgozóját érinti 
– fokozatos lépésekben, arányosan viszik véghez, figyelembe véve azt, hogy az adott dolgozónak mennyi a jövedelme. 
Ennek értelmében a legalacsonyabb bérű munkavállalók 11-12 százalékot béremelésre számíthatnak. A dolgozók fizetését 
december elsejei hatállyal nyolc százalékkal, de legalább 210 euróval (86 ezer forint) emelik meg.  
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Váratlanul leállt egy belga atomerőmű reaktora 
Hibát jelzett és automatikusan készenlétbe helyezte magát a belgiumi Tihange atomerőművének egyes reaktora a két 
gőzturbina egyikével kapcsolatos probléma miatt, a hiba forrását még nem sikerült azonosítani - tájékoztatott az erőművet 
üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató december 4-én. 
 
Hollandia lehet az USA aduásza a Kínával folytatott tech harcban 
Hollandia kulcsszerepet játszhat az Egyesült Államok és Kína között zajló kiélezett technológiai versenyben, miután az USA 
limitálta a Kínába szállítható mikrochipek fejlettségét.  
 
Két atomerőmű építésére szánta el magát egy uniós ország 
Az új erőműveknek 2035-ben kell üzembe állniuk, és Hollandia teljes villamosenergia-szükségletének legalább tizenhárom 
százalékát kell előállítaniuk. 
 
Megjelent magyarul a holland kerékpáros stratégia 
Magyarul is megjelent a Holland Kerékpáros Nagykövetség elnevezésű civil hálózat A holland kerékpározás jövőképe 
címmel összeállított kerékpáros stratégiája, amelyet az aktív Magyarországért felelős államtitkárság minden magyar város 
polgármesteréhez eljuttat majd. 

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/karacsonyi-ajandek-ujabb-energiaar-tamogatas-jon-a-cegeknek-ausztriaban
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/karacsonyi-ajandek-ujabb-energiaar-tamogatas-jon-a-cegeknek-ausztriaban
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2022/11/ausztria-es-nemetorszag-is-horvatorszagon-keresztul-meg-tobb-gazt-szerezne-be
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2022/11/ausztria-es-nemetorszag-is-horvatorszagon-keresztul-meg-tobb-gazt-szerezne-be
https://hu.euronews.com/2022/12/09/hazarendelte-becsi-nagykovetet-romania-miutan-ausztria-megvetozta-schengeni-csatlakozasat
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/kiborultak-a-schengeni-veto-miatt-a-romanok-szetvagjak-erste-kartyajukat-bojkottaljak-az-osztrak-cegeket
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/kiborultak-a-schengeni-veto-miatt-a-romanok-szetvagjak-erste-kartyajukat-bojkottaljak-az-osztrak-cegeket
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/celba-ertek-a-sztrajkkovetelesek-megemelik-az-osztrak-vasutasok-beret
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/celba-ertek-a-sztrajkkovetelesek-megemelik-az-osztrak-vasutasok-beret
http://www.euronews.com/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221204/varatlanul-leallt-egy-belga-atomeromu-reaktora-583154
https://profitline.hu/hollandia-lehet-az-usa-aduasza-a-kinaval-folytatott-tech-harcban-443038
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/atomeromu-epites-hollandia-atomenergia.764536.html
https://profitline.hu/megjelent-magyarul-a-holland-kerekparos-strategia-443146


 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.profitline.hu 
www.napi.hu   
 

Csehország 

 
Ez aztán a csúnya meglepetés: újra támad az infláció Csehországban, pedig már csökkent 
Novemberben 16,2%-ra emelkedett az éves infláció Csehországban az októberi 15,1 %-ról. Az infláció növekedése 
valamivel magasabb a vártnál, az elemzők néhány tizedszázalékos növekedést jeleztek előre. Havi összehasonlításban 
novemberben 1,2%-os volt a csehországi drágulás. 
 
Cseh befektető jelent meg a Mészáros-csoport oldalán 
Vasúti biztosítóberendezéseket gyártó vegyesvállalat alapításáról írt alá megállapodást a Mészáros-csoporthoz tartozó V-
Híd Zrt. vezérigazgatója, Sárváry István, és az AZD Praha elnöke, Zdenek Chrdle. 
 
Otthagyták a sikercég felsővezetését, hogy szobákat fessenek – így oldanák meg az építőipar legégetőbb problémáit 
Két cseh startupper otthagyta a több milliárd euróra értékelt Boltot, hogy szobafestésből új unikornist építsen fel. Az Adam 
a Forbes.hu-nak mesélte el, hogyan oldanák meg az építőipari szakemberhiányt. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://forbes.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
A vártnál gyorsabban nőtt a brit gazdaság teljesítménye októberben 
A vártnál valamivel gyorsabban, 0,5%-kal emelkedett a brit hazai össztermék októberben az előző hónappal összevetve. 
 
Borúsan telik az advent Nagy-Britanniában: sztrájkhullám és egekbe szökő árak rontják az ünnepi hangulatot 
Az év végéig csaknem minden napra jut munkabeszüntetés a szigetországban. Fennakadások várhatók a következő 
hetekben Nagy-Britanniában, ugyanis a szakszervezetek széles körű munkabeszüntetéseket terveznek. Sztrájkolni 
fognak az ápolónők, a mentők, a vasúti dolgozók, a postai alkalmazottak is. A munkabeszüntetések fő oka, hogy az 
érdekképviseletek szerint a rekordon lévő, 11%-os infláció miatt a legtöbb ágazatban reálbércsökkenést szenvednek el a 
munkavállalók. 
 
Veszélyben a karácsonyi bulik Nagy-Britanniában, másfélmilliárd fontot is bukhatnak a vendéglátósok 
Vasutassztrájk jön a szigetországban, ami miatt az ünnepi foglalások jelentős részét lemondhatják a cégek és a 
magánemberek is. A december 24-27-re bejelentett vasutassztrájk miatt a karácsonyi foglalások több mint harmadának 
lemondására számítanak a hotelek, éttermek és pubok Nagy-Britanniában, írja a Guardian. A vendéglátószektor 
képviseleti szerve, a UKHospitality várakozása szerint a sztrájk mintegy 1,5 milliárd fontos kiesést jelent majd az 
iparágnak. Úgy kalkulálnak, hogy az ünnepi foglalások akár 35-40 százalékát is lemondhatják az ügyfelek. 
 
Az Egyesült Királyság új szénbánya nyitását tervezi 
Rishi Sunak miniszterelnök engedélyezte az Egyesült Királyság első új mélyművelésű szénbányájának építését. A projekt 
500 munkahelyet ígér Copeland székhelyén, amely hagyományosan munkáspárti választókerületnek számít, ám a 
legutóbbi választáson a Tory párt tudott ott győzedelmeskedni. Sunak ebben a kerületben mindenképp győzni szeretne 
a következő választáson. 
 
Karácsonykor és Szilveszterkor is sztrájkolnak a brit reptéri határőrök  
Sztrájkba lépnek több nagy-britanniai repülőtéren a karácsonyi és az újévi utazási időszakban a brit határőrizeti szolgálat 
(UK Border Force) útlevél-ellenőrzésnél dolgozó alkalmazottai bérvita miatt. 
 
 

http://www.portfolio.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.napi.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221212/ez-aztan-a-csunya-meglepetes-ujra-tamad-az-inflacio-csehorszagban-pedig-mar-csokkent-584678
https://www.vg.hu/cegvilag/2022/12/cseh-befekteto-jelent-meg-a-meszaros-csoport-oldalan
https://forbes.hu/uzlet/adam-szobafesto-platform-cseh-startup-bolt/
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://forbes.hu/
https://novekedes.hu/hirek/a-vartnal-gyorsabban-nott-a-brit-gazdasag-teljesitmenye-oktoberben
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/12/borusan-telik-az-advent-nagy-britanniaban-sztrajkhullam-es-egekbe-szoko-arak-rontjak-el-az-unnepi-hangulatot
https://hvg.hu/elet/20221208_karacsonyi_bulik_NagyBritannia_vendeglatosok_vasutassztrajk_bukas
https://mandiner.hu/cikk/20221207_rishi_sunak_kulfold_nagy_britannia_szenbanya_kornyezetszennyezes_eghajlatvaltozas
https://hu.euronews.com/2022/12/08/karacsonykor-es-szilveszterkor-is-sztrajkolnak-a-brit-repteri-hatarorok


A brit Munkáspárt megszüntetné a Lordok Házát 
Kormányra kerülése esetén a Munkáspárt felszámolja a brit parlament felsőházát, a Lordok Házát, mint nem választott 
kamarát – jelentette be a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője. 
 
Csak álom volt a brexit utáni kereskedelmi fellendülés 
A Nagy-Britannia és Japán által megkötött, Brexit utáni első jelentős szabadkereskedelmi megállapodás kudarcnak tűnik, 
miután az új adatok szerint az export a várt 65%-os (!) növekedés helyett visszaesett a megállapodás hatálybalépése óta. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://makronom.mandiner.hu/ 
https://novekedes.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
https://www.hvg.hu 
 

Franciaország 

 
A legvonzóbb európai befektetési célpont nyugaton van 
Franciaország vonzza a legtöbb külföldi befektetést Európában, tavaly 1222 új befektetés valósult meg, és a 17 ezer külföldi 
vállalkozás több mint kétmillió franciát foglalkoztatott 2021-ben – derül ki a francia statisztikai hivatal, az INSEE december 
8-án közzétett adataiból. 
 
Jön a hideghullám, áramhiány lehet Franciaországban 
A hideg időjárás december elején áramkimaradásokhoz vezethet Franciaországban, mivel a javítási munkálatok miatt az 
atomenergia újraindítása késik, így jelenleg nincs elég áram a kereslet kielégítéséhez – írja a Reuters. 
 
Indul az új járványhullám Franciaországban 
A koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése miatt Élisabeth Borne francia miniszterelnök kedden a maszk újbóli 
viselését ajánlotta országa lakóinak a tömegközlekedési járműveken, valamint a különösen veszélyeztetett emberek 
közelében. A járványügyi szakemberek szerint egy újabb, a kilencedik járványhullám érte el az országot. 
 
Újabb jelentős SAF – beszerzésről állapodott meg az Air France - KLM 
Az Air France–KLM csoport megállapodott a francia TotalEnergies vállalattal 800 ezer tonna fenntartható forrásból 
származó kerozin (SAF) vásárlásáról. Ezt a mennyiséget 2023-tól 10 éven keresztül biztosítja az energetikai vállalat. A 
terméket Franciaországban állítják elő hulladékból és a körforgásos gazdaság melléktermékeiből, így elsősorban állati 
zsírokból és használt sütőolajból. 

FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu  
www.turizmus.com  
 

Horvátország 

 
Megvétózták Románia és Bulgária csatlakozását Schengenhez, Horvátország jöhet 
Az uniós miniszterek december 8-i szavazása alapján csatlakozhat a schengeni övezethez Horvátország, Románia és 
Bulgária belépését azonban megvétózták. A jelentések szerint belépésüket Ausztria mellett Hollandia is megvétózta. 
 
Több mint 5 százalékkal nőtt a horvát gazdaság 
A horvát gazdaság teljesítménye 5,2%-kal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 5,5%-os volt az éves növekedés, az előző negyedévhez képest 
pedig 0,4%-kal csökkent a horvát GDP. A növekedés lassabb volt az előző negyedévinél, amikor 8,7%-os volt az éves 
gazdasági ütem. Az export 23,3%-kal, az import 30,5%-kal bővült éves összehasonlításban. 
 

https://kitekinto.hu/2022/12/06/europai-ugyek/a-brit-munkaspart-megszuntetne-a-lordok-hazat/203927/
https://kitekinto.hu/2022/11/28/europai-ugyek/csak-alom-volt-a-brexit-utani-kereskedelmi-fellendules/203814/
https://hu.euronews.com/
https://kitekinto.hu/
https://makronom.mandiner.hu/
https://novekedes.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.hvg.hu/
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/a-legvonzobb-europai-befektetesi-celpont-nyugaton-van.764432.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221201/jon-a-hideghullam-aramhiany-lehet-franciaorszagban-582764
https://kitekinto.hu/2022/11/30/europai-ugyek/indul-az-uj-jarvanyhullam-franciaorszagban/203854/
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/ujabb-jelentos-saf-beszerzesrol-allapodott-meg-az-air-franceklm-1184323
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.turizmus.com/
https://www.vg.hu/kozelet/2022/12/megvetoztak-romania-es-bulgaria-csatlakozasat-schengenhez-horvatorszag-johet
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tobb-mint-5-szazalekkal-nott-a-horvat-gazdasag.html


Elfogadta a 2023-as költségvetést a horvát parlament 
A módosító javaslatok megvitatása után a horvát parlament megszavazta a 2023-as költségvetést, amely 2,3%-os GDP-
arányos államháztartási hiánnyal és 0,7%-os gazdasági növekedéssel számol. A kormány a bevételeket 25 milliárd euróra 
(1024 milliárd forint), a kiadásokat 26,7 milliárd euróra (1094 milliárd forint) tervezi. Az államháztartási hiány 1,6 milliárd 
euró lesz. A kabinet az idén 10,4%-os inflációval számol éves szinten, amely 2023-ban 5,7%-ra mérséklődik. 
 
Megérkezett a magyar határra a horvát autópálya 
Elkészült a horvát A5-ös autópálya Eszéktől a magyar határig tartó szakasza. A 17,5 kilométer hosszú út a magyar oldalon 
a még építés alatt álló M6-os sztrádához fog csatlakozni, bekapcsolva ezzel Horvátország keleti részét az európai 
vérkeringésbe. 
 
Elözönlötték a magyarok a horvát tengerpartot, mihelyst lecsengett a koronavírus-járvány 
A koronavírus-világjárvány miatti két évnyi visszaesés után a 2019-es rekordot közelítik idén Horvátországban a magyar 
turisták adatai. 595,8 ezer turista 3 millió 44 ezer éjszakát töltött az adriai államban. A 2019-es rekordévben 644 ezer 
magyar vendég csaknem 3,3 millió éjszakát pihent Horvátországban. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://privatbankar.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Írország 

 
Milliárdos bírságot kapott a Facebook anyacége 
Az ír adatvédelmi hatóság 265 millió eurós rekordbírságot szabott ki a Metára egy tavalyi szivárgás miatt, melyben több 
mint félmillió felhasználó személyes adatai kerültek fel egy nyilvános fórumra. 
 
FORRÁS: 
https://www.napi.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Maszek szénbányászat a hátsó kertben!? Ez is megoldás az energiaválságra? 
Az ukrajnai háború miatt Lengyelországban érezhetően nőtt az energiahiány. A háztartások is megérzik, emiatt kivirágzott 
az illegális szénbányászat, továbbá elkezdődött a szemét égetése, abban az országban, amely nem a levegő tisztaságáról 
híres. 
 
Lengyel sikersztori folytatódik Magyarországon 
Az e-kereskedelem előretörése hazánkban is megfigyelhető, éppen ezért a villámgyorsan növekvő magyar piac vonzza a 
tőkeerős szolgáltatókat. Ezt igazolja, hogy a Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában jelentős piaci részesedéssel 
bíró, a varsói székhelyű, lengyel AZA Group-hoz tartozó Born2be online divatáruház is elindította magyarországi 
szolgáltatását. A Born2be célja, hogy a magyar piacon az öt legnagyobb online divatáruház közé emelkedjen, az 
alacsonyabb árkategóriában pedig piacvezető legyen. 
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Németország 

 
Szijjártó Péter: Magyarország az elektromos autóipari átállás világbajnokává válhat 
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a német tulajdonú Hechinger Kft. műhelyének és raktárának átadásán 
arról számolt be, hogy az autó-, gép-, építő- és orvostechnikai ipar számára elektronikai részegységeket gyártó vállalat 
1,4 milliárd forintos beruházását az állam 276 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva hetven új munkahely 
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létrehozásához. A miniszter kijelentette, hogy a mostanihoz hasonló beruházások növelik az autóipar teljesítményét, 
amely idén eddig körülbelül 23 százalékkal bővült, termelési értéke szeptember végére elérte a 8700 milliárd forintot. 
 
Ez a legfontosabb a német vállalatoknak Magyarországon 
Leépítésekre nem, beruházások visszafogására azonban lehet számítani. Októberben készítette el a DUIHK friss 
konjunktúrafelmérését a magyarországi német vállalatok körében, amelyből kiderült, hogy a cégek üzleti bizalma 
sokéves mélypontra esett 2022 őszén. Ehhez nagyban hozzájárulnak az Európára nehezedő globális válságok, mint az 
energiaválság, az infláció és a háború. 
 
Még mindig Németország az első számú kereskedelmi partnerünk 
Első számú partnerünk továbbra is Németország, amellyel az összforgalom 19 százalékát bonyolítottuk le. A második 
legfontosabb Amerikai Egyesült Államok 8,3, míg a harmadik helyen álló Ausztria 8 százalékkal részesedett a 
kereskedelemből. 
 
A jövő évben csökken a német gazdaság teljesítménye 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) november második felében nyilvánosságra hozott 
előrejelzésében Németország esetében – az ez évre jelzett 1,7 százalékos növekedés után, számos más gazdasági 
szakértő 2023. évi előrejelzéséhez képest – erőteljesnek mondható visszaesést valószínűsít. Ezek szerint a bruttó hazai 
termék mennyisége jövőre 0,5 százalékkal zsugorodna, amit 2024-ben 1,5 százalékos növekedés követne. 
 
Nagyobb lehet a német államháztartási hiány 
A német államháztartási hiány jövőre a korábban gondoltnál magasabb, 4,5 százalékos lesz – jelentette a Der Spiegel 
német portál pénzügyminisztériumi dokumentumokra hivatkozva. Az emelkedés annak tudható be, hogy a berlini 
kabinet számtalan intézkedéssel igyekszik mérsékelni az energiahordozók drágulását. A hiány 2024-től indulhat 
csökkenésnek. 
 
Németországban a menekült sok, a munkáskéz kevés 
A német gazdaság egyik fő problémája továbbra is a szakképzett munkaerő hiánya, szakértők szerint évente 400 ezer 
bevándorló szakmunkásra van szüksége az országnak. Ráadásul az elöregedő társadalmi struktúra miatt egyre több fiatal 
munkavállaló kell a nyugdíjasok eltartásához. Németországban az ott élők hatoda született másik országban. Közülük 
megközelítőleg 800 ezer olyan aktív korú szíriai és afgán migráns él Németországban, akik legalább öt éve tartózkodnak 
az államban, mégis csak harmaduknak van állása a hivatalos adatok szerint. 
 
Németország összefog: bármi áron csökkenti a gázfogyasztást 
Európa legnagyobb gazdaságának negyedével csökkent a gázfogyasztása az elmúlt hónapokban, a lakosság is 
fegyelmezett és együttműködő. Sok német nemzeti identitása részének érzi, hogy spóroljon. Újabban egyre kreatívabb 
módszerek felé fordulnak, hogy csökkentsék az energiafogyasztásukat. A spórolás a számokon is meglátszik: az Oxford 
Economics kutatóintézet szerint az ország gázfogyasztása szeptemberben és októberben negyedével csökkent 2018 és 
2020 azonos hónapjaihoz képest, igaz, az időjárás is enyhébb volt az átlagnál. 
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Nyugat-Balkán  

 
A migráció közös kezelése volt a középpontban a Nyugat-Balkán csúcson 
A növekvő migrációs nyomás az Európai Unió és a Nyugat-Balkán előtt álló közös kihívás, és a két térség közös 
felelőssége, hogy megfelelően kezeljék - állapították meg az EU-tagországok és a nyugat-balkáni államok (Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Koszovó) vezetői tiranai találkozójuk után kiadott 
közös nyilatkozatukban. Az EU-tagországok megerősítették elkötelezettségüket aziránt, hogy az Uniót kibővítsék a 
Nyugat-Balkán országaival, és fel is gyorsítsák ezt a folyamatot. 
 
Újabb országokban mentesülhetnek a roamingdíjaktól az európaiak 
Megállapodást írtak alá Tiranában az Európai Unióban és a nyugat-balkáni országokban tevékenykedő mobilszolgáltatók 
képviselői arról, hogy a két térség közti roamingdíjakat jövő ősztől fokozatosan eltörlik. A díjak csökkentése jövő 
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októbertől kezdődik, és a tervek szerint 2027-re fejeződik be. A nyugat-balkáni térség országai egymás között már 
korábban döntöttek a roamingdíjak eltörléséről. 
 
Szerbia GDP-növekedése 1%-ra lassult éves szinten a harmadik negyedévben 
Szerbia gazdasági teljesítménye 2022 harmadik negyedévében 1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a 
második negyedévi 3,8%-os éves növekedést követően. A második negyedévhez képest 0,7 százalékkal csökkent az 
ország bruttó hazai terméke (GDP) a július-szeptemberi időszakban. 
 
A szerb kormány meghosszabbította a kőolajszármazékok hatósági árképzését 
A szerb kormány december 31-ig meghosszabbította az üzemanyag hatósági árképzését. Tekintettel az energiaválságra 
és a világpiaci mozgásokra, a kormány az év végéig meghosszabbítja a földgáz exportjára vonatkozó tilalmat is. Ezen 
kívül egész decemberben tilos a tejexport. 
 
A szerb parlament elfogadta a jövő évi költségvetést 
A szerb parlament elfogadta a 2023. évi költségvetést, amely a bruttó hazai termék (GDP) 3,3%-ának megfelelő hiánnyal 
számol. A jóváhagyott büdzsé bevétele 1843,4 milliárd dinár (6507,2 milliárd forint), kiadása pedig 2107,4 milliárd dinár 
(7439,1 milliárd forint), hiánya 264 milliárd dinár lesz. 
 
Kitiltják az orosz olajat az Adria-vezetékből 
December 5-től Szerbia nem szállíthat be több orosz kőolajat a horvátországi Adria-kőolajvezetéken (Jadranski naftovod 
– JANAF) keresztül, ekkor léptek ugyanis életbe azok a szigorítások, amelyeket az Európai Unió még májusban vezetett 
be Oroszországgal szemben. Egyes tagországokat nem érintett a tilalom, így Magyarországot, Romániát, Csehországot 
és Szlovákiát sem. Szerbiát is megkímélték egy időre a nehézségektől, ezúttal azonban más piacon kell a szükséges 
kőolajmennyiségeket beszereznie.  
 
Demográfiai trendek Albániában 
Albánia az elmúlt 3 évtizedben a hivatalos adatok szerint is elvesztette lakosságának 10%-át, de ez az arány a valóságban 
sokkal magasabb lehet. Az ország lakossága 2,8 millió fő alá csökkent, 1,2 millió fő él külföldön. Ezzel szemben Tirana 
lakossága megduplázódott és elérte az 1 millió főt, amit az infrastrukturális beruházásoknak nem sikerült lekövetniük. A 
demográfiai változások és az országból emigrálók nagy száma a gazdaságban és a munkaerőpiacon problémát fognak 
okozni már rövid távon is, ugyanakkor a külföldön dolgozó albánok legális hazautalása az idei GDP 11,7%-át teszi ki. 
 
A boszniai jegybank 4,1%-ra emelte a 2022-es GDP-növekedési előrejelzését 
Bosznia-Hercegovina jegybankja arra számít, hogy 2022-ben 4,1%-kal nő az ország reál bruttó hazai terméke (GDP), ami 
1,34%-kal magasabb a májusi előrejelzésnél. A 2023-ra becsült GDP-növekedési rátát a korábbi 2,1%-ról 0,9%-ra 
módosították. A jegybank szerint az infláció 2022-ben eléri a 14,4%-ot, szemben a 2021-es 2,1%-kal, 2023-ban és 2024-
ben pedig lassulást várnak. Az előrejelzéseket nagyfokú bizonytalanság övezi olyan külső hatások miatt, mint például az 
ukrajnai háború, amely hatással van a nemzetközi energia- és élelmiszerpiacokra. 
 
Az Európai Unió Tanácsa tagjelölti státuszt javasol Bosznia-Hercegovinának 
Az Európai Unió általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácsa azt javasolta a tagállami vezetőket tömörítő 
Európai Tanácsnak, hogy már a december 15-re tervezett csúcsértekezletén adja meg a tagjelölti státuszt Bosznia-
Hercegovinának. 
 
110 millió eurós hitelt vesz fel egy magyar banktól a boszniai Szerb Köztársaság 
A boszniai Szerb Köztársaság 110 millió eurós hitelt vesz fel a magyar Exim Banktól. A hitel tízéves futamidejű lesz, és 5 
százalékos fix kamatozású, melynek célja a költségvetési hiány finanszírozása és az entitás adóssága egy részének 
refinanszírozása. 
 
Az Észak-macedón Nemzeti Bank (NRBM) őszi makrogazdasági előrejelzése  
Az NRBM is negatív irányba módosította előrejelzését, visszaeső, csupán 2,3%-os gazdasági bővülést és erősödő, 14,3%-
os inflációt prognosztizálva 2022-re, mely elsősorban a negatív nemzetközi folyamatok eredménye: az orosz-ukrán 
konfliktusból eredő gazdasági kihívások, a globális ellátási láncok zavara és az egyre emelkedő energiaárak miatti 
megnövekedett termelési költségek és inflációs nyomás. Az ország kicsi és rendkívül nyitott (a GDP arányos kereskedelmi 
nyitottság 140%, míg az EU átlag 70%,), valamint energiaintenzív gazdasággal rendelkezik. 
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A harmadik negyedévben megnőtt az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke  
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 528,3 millió eurót (548,5 millió dollárt) tett 
ki 2022 első kilenc hónapjában, szemben a 2021 hasonló időszakában elért 290,6 millió eurós eredménnyel. Az FDI értéke 
csak a harmadik negyedévben 213,8 millió euró volt az egy évvel korábbi 41,3 millió euróhoz képest. 
 
Jövőre már vízum nélkül utazhatnak be a koszovóiak a schengeni övezetbe  
Január 1-től vízum nélkül utazhatnak be a koszovói állampolgárok a schengeni övezetbe. Ez a 2008-ban függetlenedett 
ország eddigi legnagyobb lépése az Európai Unió felé. A tárgyalások nagyban függenek attól, hogy Koszovónak sikerül-
e megegyeznie Szerbiával. A koszovói miniszterelnök annak ellenére üdvözölte a döntést, hogy még koránt sem 
elkötelezett a szerbekkel való megbékélés mellett. 
 
Elhalasztották az önkormányzati választásokat Észak-Koszovóban 
Vjosa Osmani koszovói elnök határozatlan időre elhalasztotta a december 18-ra tervezett önkormányzati választást 
Koszovó északi részén a térségben fennálló feszült helyzet miatt. A koszovói elnök azt követően döntött a voksolás 
elhalasztásáról, hogy a fennálló feszültségek miatt a nemzetközi közösség több képviselője is ezt kérte tőle. 
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Olaszország 

 
A trieszti kikötő magyar tulajdonú része 2026-tól megkezdheti működését 
Létrejött a megállapodás, amelynek nyomán hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások annak érdekében, 
hogy a magyar vállalatok 2026-tól már igénybe vehessék exporttevékenységükhöz a trieszti kikötő magyar tulajdonú 
részét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rómában. 
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Románia 

 
Összekötik a magyar, a román, a bolgár és a görög gázhálózatot 
Gázhálózatuk összeköttetésének és szállítási kapacitásának a fejlesztésében állapodott meg Görögország, Bulgária, 
Románia és Magyarország Athénban, a gázforrások változatossá tételére és az európai gázszállítási láncban játszott 
szerepük növelésére irányuló hosszú távú erőfeszítéseik keretében. 
 
Megállapodást kötött a magyar és román energetikai hatóság 
Az energiaválság kezelése és az ellátásbiztonság elősegítése érdekében írt alá együttműködési megállapodást a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a román Nemzeti Energetikai Szabályozó Hatóság (ANRE). A 
megállapodás általános keretet biztosít a két fél közötti bilaterális tárgyalásokra, a hatóságok által szabályozott 
energetikai területeken zajló tapasztalatcserére, illetve a folyamatosan fejlődő uniós jogi keretek terén szerzett ismereteik 
és a kapcsolódó jó gyakorlatok kölcsönös megosztására. 
 
Indokolatlannak tartja az osztrák vétót Románia 
Románia hazarendelte bécsi nagykövetét, válaszképpen arra, hogy Ausztria vétója miatt az Európai Unió bel- és 
igazságügyi tanácsa elutasította Románia csatlakozását a határellenőrzés nélküli schengeni térséghez. 
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Elfogadta a román kormány a jövő évi költségvetés-tervezetet 
Elfogadta a román kormány a jövő évi költségvetés-tervezetet. A jövő évi román bruttó hazai tereméket (GDP) 1552 
milliárd lejre (1 román lej 84,29 forint) becsülik. Az államháztartási hiány az idei GDP-arányos 5,7 százalékról 4,4 százalékra 
mérséklődik, emellett arra számítanak, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya is 8,8 százalékról 8,5 százalékra csökken. 
 
Nagyot nő a román minimálbér 
A bruttó minimálbér 17,6 százalékos emeléséről döntött a román kormány. Ezzel a minimálbér 3000 ezer lejre (253 ezer 
forint) emelkedik, azonban mivel 2018 óta a bruttó bér 35 százalékát kitevő társadalombiztosítási járulék teljes egészében 
az alkalmazottakra hárul, a jelenlegi adószabályok mellett januártól a minimálbér nettó összege 1863 lej (157 ezer forint) 
lesz, ami 22 százalékkal haladja meg az idei nettó minimálbért. 
 
Romániát nem érinti kedvezőtlenül az uniós árplafon 
Az orosz kőolajra kivetett brüsszeli embargó és árplafon nem érinti kedvezőtlenül Romániát, mert az országban működő 
olajvállalatok találtak alternatív forrásokat, és már nem importálnak kőolajat Oroszországból. 
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Szlovákia 

 
Három új híd épül Magyarország és Szlovákia között 
Tavaly a Szlovákia és a Magyarország közötti kétoldalú kereskedelmi forgalom meghaladta a 13 milliárd eurót, és 
folyamatos a két ország közötti összeköttetések javítása: jövőre három Ipoly-híd, valamint egy közúti és egy 
kompkapcsolat fog elkészülni, így öt újabb helyen lesz határátlépés. 
 
Döntöttek a 2023-as rezsiről a szlovákok 
A villamos áram nem drágul a lakossági fogyasztóknak, a vezetékes földgáz és a távhő ára viszont emelkedik 15-15%-kal. 
Ezek támogatott árak, ami 6 milliárd euróba kerül az államnak. Ha az állam nem lépett volna közbe, akkor 2023-ban a 
villamos energia 380%-kal, a földgáz 225%-kal, a hőszolgáltatás pedig 80%-kal drágult volna. 
 
Bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a szlovák kormány ellen 
A Szabadság és Szolidaritás párt bizalmatlansági indítványt kezdeményezett a szlovák kormány ellen. A liberálisok még 
szeptemberben váltak ki a négypárti koalícióból. A parlamentben 20 képviselőjük van jelen. A bizalmatlansági indítványhoz 
30 képviselőre van szükség, de a SaS közlése szerint megvan a kellő számú szavazatuk. 
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Szlovénia 

 
Magyarország és Szlovénia kapcsolatait semmiféle probléma nem terheli 
Orbán Viktor miniszterelnök Mariborban tárgyalt Robert Golobbal, Szlovénia miniszterelnökével. A megbeszélésen, 
melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, az európai energiabiztonságot ért kihívásokról volt szó. 
Óriási sikernek értékelték a két ország villamosenergia hálózatának összekapcsolását, amelynek munkálatai véget értek. 
A 80 kilométeres távvezeték a Horvátországot, Szlovéniát és Magyarországot összekötő energetikai infrastruktúra része, 
amelyet az EU Európai Összekapcsolódási Eszköz (CEF) programja 48 millió euróval támogatott. 
 
Dinamikus ársapkát húz a villamos energiára Szlovénia 
Jövő évben a vállalatok a fogyasztásuk mértékétől függően áramköltség-támogatást kapnak. A gáz esetében egyelőre nem 
lesz ársapka. A villamos energia árának dinamikus korlátozásával a szlovén kormány versenyképes díjakat biztosít a 
nagyfogyasztóknak, két további törvénnyel pedig lehetővé teszi a költségek támogatását is. 
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Európai Unió 

 
Megegyeztek a Magyarországnak járó uniós forrásokról az uniós nagykövetek 
Megegyeztek a Magyarországnak járó uniós forrásokról - a helyreállítási tervről és a jogállamisági csomagról- az uniós 
nagykövetek a COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága) december 12-i esti ülésén. Az uniós támogatásokért cserébe 
Magyarország feladta vétóját. 

 
Az EU jóváhagyta Horvátország schengeni csatlakozását, Bulgáriáét és Romániáét nem 
Az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa csütörtökön jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni 
övezethez, nem született viszont döntés arról, hogy Bulgária és Románia mikor csatlakozhat a személyek szabad 
mozgását is garantáló nemzetközi zónához. 
 
Az eurózónában már lefelé tart az infláció, tíz százalékot mértek novemberben 
Csökkent, de rekordközelben maradt az infláció az eurózónában novemberben. Az októberi 10,6 százalékos éves 
fogyasztói áremelkedés után ebben a hónapban tíz százalékos inflációt regisztrált az Európai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat. A helyzet javulását elsősorban az okozza, hogy az üzemanyag és az energia ára valamelyest csökkent az 
euróövezet országaiban.  
 
Megerősítette az Európai Unió: jöhet a bővítés 
Megerősítették az Európai Unió tagországai kedden Tiranában elkötelezettségüket aziránt, hogy az uniót kibővítsék a 
Nyugat-Balkán térségének országaival - derül ki az EU-tagállamok és a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia-
Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Koszovó) állam- és kormányfői találkozója után kiadott 
zárónyilatkozatból. 
 
Az energiaáraktól és az inflációtól szenvednek a kkv-k Európában 
Az energiaválság, az infláció és a pandémiát követő döcögő fellendülés is téma volt az idei prágai kkv-közgyűlésen, amely 
Európa legfontosabb rendezvénye a kis- és középvállalkozások számára. A fő téma az volt, hogy a cégek hogyan élik túl 
a jelenlegi gazdasági ellenszelet. Az Európai Bizottság egyik fő célkitűzése a vállalatok számára bénítóan magas gázárak 
visszafogása, és az, hogy a kisvállalkozások gyorsabban jussanak hozzá a pénzükhöz. 
 
Készül a megállapodás az EU-s szén-dioxid határvámról 
Az Európai Unió reméli, hogy december 12-én késő este megállapodásra jut a szén-dioxid-vám kivetéséről az olyan 
szennyező áruk, mint az acél és a cement behozatalára, amely a blokk szerint létfontosságú az európai ipar 
támogatásához az alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállás során. 
 
Mit ad nekünk a jövőre 30 éves európai egységes piac? 
A Business Planet új évadának első részében az egységes piac előnyeit és jelenlegi súlyos kihívásait néztük meg, amelyek 
közül a két legfontosabb: az egészségügy és az energia. Az európai egységes piac 2023-ban ünnepli fennállásának 30. 
évfordulóját. Elindulása gazdasági mérföldkőnek számított, és az egész kontinensen megváltoztatta a vállalkozások és 
az emberek életét, és ez még ma is igaz. 
 
Az EU megelégelte a birkózást Kínával: a WTO-hoz fordultak 
Az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) két vizsgálóbizottság felállítását kéri a Kínával folyamatban 
lévő két kereskedelmi vitájának rendezése érdekében, a Litvániára, illetve a csúcstechnológiai szabadalmakra vonatkozó 
kereskedelmi korlátozások ügyében - tájékoztatott az Európai Bizottság december 7-én. 
 
Jobban támogatná a cégeket az EU a zöldenergia ágazatban 
Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok kiigazítására készteti az Európai Uniót az amerikai elnök által nyáron aláírt 
több milliárd dolláros program, amely a klímabarát technológiák amerikai népszerűsítését célozza. 
 
Európa turizmusa lábal ki a leggyorsabban a válságból 
Két és fél évvel a világjárvány kitörése után egyes desztinációk rohamtempóban építik vissza a turizmusukat. Az ENSZ 
Tuisztikai Világszervezetének (UNWTO) legfrissebb adatai szerint Európa vezeti ezt a listát. 
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FÁK-országok régió 

 
Teljes egyetértés várható a kilencedik szankciós csomag ügyében 
Teljes egyetértés várható az Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt bevezetendő kilencedik európai uniós 
szankciós csomag ügyében – mondta Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter a Deutschlandfunk német 
országos közszolgálati rádiónak. A külügyminiszter arra számít, hogy még az uniós állam-, illetve kormányfőket 
összefogó Európai Tanács csütörtöki ülése előtt sikerül megállapodásra jutni a kilencedik szankciós csomagról. 
 
Tíz év után idén először elmarad Putyin év végi sajtótájékoztatója 
A Kreml szóvivője nem indokolta, hogy idén nem áll ki a sajtó elé az orosz elnök, aki ilyenkor maratoni, több órás 
beszédeket szokott amúgy tartani. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök idén nem 
tartja meg év végi sajtótájékoztatóját. A szóvivő az újságíróknak azt mondta, „nem lesz sajtótájékoztató az újév előtt”. 
 
Váratlan problémába ütközött Oroszország a szankciók miatt 
A téli szezon kezdetével tovább súlyosbodik az orosz szállítmányozás helyzete. A Moszkva elleni európai szankciók 
közepette ugyanis Oroszország igyekezett növelni az Ázsiába irányuló eladásait. A növekvő kereslettel azonban nem volt 
képes lépést tartani a vasúti logisztika, ami a csomópontokon kialakuló forgalmi fennakadásokhoz és visszaeső exporthoz 
vezetett – írta meg a Reuters. 
 
Nincs szó az ukrán gabonaszállítmányok leállításáról 
Nincs szó a fekete-tengeri Odessza kikötőjéből induló gabonaszállítmányok felfüggesztéséről a térség infrastruktúráját 
ért orosz támadások miatt - közölte vasárnap Mikola Szolszkij ukrán agrárpolitikai és élelmiszeripari miniszter. "Vannak 
nehézégek, de egyik kereskedelmi partner sem beszélt a szállítmányok felfüggesztéséről. A kikötők alternatív 
energiaforrásokat használnak" - közölte a tárcavezető a sajtóval. 
 
Itt a legújabb szankció - Meddig jut még olcsó orosz olajhoz Magyarország? 
Életbe lépett az EU által elfogadott olajembargó Oroszországgal szemben, aminek értelmében az uniós országok nem 
vásárolhatnak tengeri szállítású orosz nyersolajat, a csővezetékes szállításra azonban nem vonatkozik a tiltás, tehát 
Magyarország mentesül a döntés alól. Szintén érvényes azonban az EU-országok és a G7-ek közös szankciója, az orosz 
olajra kivetett 60 dolláros árplafon, amire Oroszország azzal fenyegetett, hogy leállítja az olajszállítást azon országok 
irányába, akik ezt jóváhagyták, ilyen ország Magyarország is. Ebben a feszült helyzetben mire lehet számítani? 
Folytatódik a zökkenőmentes szállítás a Barátság kőolajvezetéken? Erről beszélgettünk Pletser Tamással, az Erste gáz- 
és olajipari elemzőjével. 
 
Megveszi az egyik legnagyobb üzbég bankot az OTP 
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy adásvételi szerződést írt alá az Ipoteka Bank többségi 
tulajdonrésze, valamint a bank tulajdonában álló leányvállalatok megvásárlására az Üzbég Köztársaság 
Pénzügyminisztériumával és Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériumával – közölte a Budapesti Értéktőzsde 
weboldalán a magyar pénzintézet hétfő reggel. A közlemény szerint az OTP Bank az Üzbég Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma tulajdonában lévő részvények 100 százalékát (közel 97 százalékos teljes részesedés) két lépésben 
vásárolja meg: a részvények 75 százalékát most, a fennmaradó 25 százalékot pedig három évvel az első tranzakció 
pénzügyi zárása után. 
 
Orosz–kazah–üzbég gázunió létrehozásáról tárgyalt Putyin és Tokajev 
Egy orosz–kazah–üzbég „hármas gázunió” létrehozásáról tárgyalt Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök orosz hivatali 
partnerével, Vlagyimir Putyinnal hétfőn a Kremlben – idézte a TASZSZ orosz hírügynökség kedd reggel Ruszlan 
Zseldibajt, a kazah államfő szóvivőjét. Zseldibaj a Facebook-oldalán azt írta, hogy a moszkvai orosz-kazah csúcson szó 
esett egy Oroszországból, Üzbegisztánból és Kazahsztánból álló „hármas gázunió” létrehozásáról, amelynek célja az 
orosz gáz Üzbegisztán és Kazahsztán területén keresztül történő szállításának koordinálása. A szóvivő szerint Putyin és 
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Tokajev úgy vélekedett, hogy részletes tárgyalásokat kell kezdeni a három ország szakértőinek bevonásával, „hogy 
racionális megoldást találjanak erre a kérdésre, figyelembe véve az összes érdekelt fél érdekeit”. 
 
Kazah helyzetjelentés: elnökválasztás után, reformok előtt 
Noha elsőre megtévesztő lehet Kaszim-Zsomart Tokajev elnök több mint 80%-os eredménye, és az európai demokrata 
csak fintorogva legyintene rá – hogy na, egy újabb rendkívül fair közép-ázsiai választás –, de a valóság ennél sokkal 
árnyaltabb. Csak idén a polgárháborús hangulattól és az orosz rendfenntartó erők behívásától a főváros újbóli 
átnevezésén át a demokratikus változást igénylő elsöprő többségig jutott a Moszkva és Peking között elterülő 
Kazahsztán. Így kijelenthető, hogy a világ kilencedik legnagyobb és Közép-Ázsia legfejlettebb országa történelmi 
fordulóponthoz érkezett, ami a politika iránt érdeklődőknek számtalan izgalmat hordoz. 
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Kína 

 
Mégsem ürült ki a gigantikus aranybánya? Visszatérhet a sokak által halottnak hitt szuperhatalom 
Az elmúlt pár évben a kínai részvénypiacok nagymértékben alulteljesítővé váltak, a több mint másfél évtizedes felfelé 
menetelést követően. Egészen 2017 végéig a Sanghaj kompozit index felülteljesítette az S&P 500 amerikai indexet, 
azonban ezt követően egyre több problémával kellett szembenéznie a kommunista ország vezetésének, így a befektetők 
a régió egyéb országaiba vitték a pénzüket az emelkedő bizonytalanság következtében. Ugyan a bizonytalanság továbbra 
is fennáll, viszont egyre több olyan intézkedést és változást figyelhetünk meg, amely a befektetők bizalmát és 
kockázatvállalási kedvét növelheti. 
 
Forró témában egyeztetett egy amerikai delegáció Kínában 
Magas rangú kétfős amerikai delegáció érkezett Kínába, ahol a két ország kapcsolatairól egyeztettek, valamint kitértek 
Tajvan ügyére is - jelentette Vang Ven-bin kínai külügyi szóvivő hétfőn. A mostani delegáció egyúttal előkészítette Antony 
Blinken amerikai külügyminiszter 2023 elejére tervezett kínai útját is. A Daniel Kritenbrink dél-kelet-ázsiai ügyekért felelős 
külügyi államtitkárból és Laura Rosenbergerből, a Fehér Ház Kínáért és Tajvanért felelős tanácsának igazgatójából álló 
küldöttség vasárnap és hétfőn Hszie Feng kínai külügyminiszter-helyettessel is találkozott. 
 
Feladta a világ legnépesebb országa a zéró-Covid védekezést, most nagy árat fizethetnek ére 
Három évvel a világjárvány kitörése után Kína igyekszik igazodni a világhoz, amely már nagyrészt nyitott a koronavírussal 
való együttélésre, és múlt szerdán jelentős politikai változást hajtott végre, miután példátlan tiltakozások törtek ki a 
gazdaságot is fojtogató korlátozások ellen. Kína számos tevékenység előtt megszüntette a tesztelési kötelezettséget, 
lazított a karanténszabályokon, és hétfőn készül lekapcsolni azt a mobilalkalmazást, amelyet az 1,4 milliárd fős kínai 
lakosság utazási előzményeinek nyomon követésére használtak. A hatóságok ugyanakkor továbbra is a maszk viselésére 
bíztatnak a védőoltások felvételére, különösen az idősek számára. De mivel Kína eddig kevéssé volt kitéve a betegségnek, 
amelyet nagyrészt kordában tartottak, elemzők szerint Kína rosszul készült fel a fertőzések új hullámára, amely jelentős 
nyomást gyakorolhat a törékeny egészségügyi rendszerre és újra megbéníthatja az üzleti életet. 
 
Összeomlás szélén az árnyékbankrendszer a világ második legnagyobb gazdaságában 
Több mint egy évtizeden át a kínai fejlesztők hitellel fűtött építési boomja gazdagította Kína árnyékbankjait, amelyek a 
hagyományos hitelezők számára túl kockázatos iparág igényeit szolgálták ki. Most, hogy a kormány az ingatlancégek 
eladósodása ellen harcot hirdetett, ez a hitelkereslet összeomlott - és ezzel együtt az árnyékbankok, más néven trustok 
legnagyobb bevételi forrása is - írja a Reuters. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
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Törökország 

 
Elérte a csúcsát a török infláció 
Novemberben 1,1%-kal csökkent az éves infláció mértéke Törökországban. Ezzel 84,4%-os éves árszínvonal-növekedést 
mértek. Októberhez viszonyítva novemberben 2,9%-os volt a török líra romlásának mértéke. A líra 17 hónapja 
nagymértékben gyengül, így az infláció éves csökkenése részben a bázishatásnak is betudható. Nureddin Nebati 
pénzügyminiszter további visszaesést vár a következő hónapokra a pénzromlás mértékében. A központi bank friss 
jelentése szerint év végére 65%-os árszínvonal-emelkedés várható, ami az előirányzott tizenháromszorosa. 
 
Így mentené meg Erdogan az összeomló gazdaságot 
Törökország és Katar a tárgyalások végső fázisában van, hogy Doha akár 10 milliárd dollárnyi támogatást nyújtson 
Ankarának, ebből akár 3 milliárd dollárt is az év végéig. Mivel a nyugati országok tartózkodnak a törökországi 
beruházásoktól, Ankara "baráti" országokhoz fordult külföldi forrásokért, hogy a gazdaság devizakínálatának és -
keresletének kiegyensúlyozásával támogassa a líra árfolyamát. 
 
Utoljára indul az elnöki posztért 2023-ban Erdogan  
December 10-i beszédében Recep Tayyip Erdoğan török elnök elhintette, hogy a 2023-as országos választásokon utoljára 
indul országa elnöki posztjáért. Azt mondja, ideje átadni a stafétabotot a fiataloknak. 
 
Erdogan telefonon egyeztetett Putyinnal 
Recep Tayyip Erdogan török elnök az ukrán gabona exportját biztosító kereskedelmi folyosó más árukkal való kibővítéséről 
beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A két vezető emellett energiaügyi kérdésekről, a kétoldalú 
kapcsolatokról, valamint regionális ügyekről, köztük a terrorizmus elleni harcról is egyeztetett. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://mandiner.hu/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Az USA új pénzeket tol Közép-Európába „a demokrácia megerősítésére” 
Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) kétpárti kongresszusi jóváhagyással olyan új, helyi 
kezdeményezéseket támogat Közép-Európában, amelyek célja a demokratikus intézmények, a civil társadalom és a 
független média, vagyis „az ellenálló demokratikus társadalmak pilléreinek megerősítése” – tájékoztatta a budapesti 
amerikai nagykövetség az MTI-t. 
 
Visszanyerte a bizalmat az amerikai jegybank, egyre kevesebben aggódnak az amerikai gazdaság miatt 
Néhány hónappal ezelőtt az amerikai befektetők nem tartották elképzelhetőnek, hogy a Federal Reserve képes lenne 
puha landolást végrehajtani, most viszont egyre többen fogadnak arra, hogy pontosan ez fog történni. 
 
Ez a magyar startup immár amerikai olaj- és gázmezőket zöldít 
Az USA egyik leggazdagabb szénhidrogén-készlettel rendelkező területén található olaj- és gázmezők bérbeadásával és 
kitermelésével foglalkozó, a szabályozott, de tőzsdén kívüli OTC értékpapírpiacon jegyzett Allied Energy Corporationnel 
kötött együttműködést a magyar Enerhash amerikai leányvállalata. A szerződés célja az, hogy a jövőben olyan 
technológiát telepítsenek, amellyel hasznosítani tudják a földgáz és kőolaj kitermeléséből fennmaradó, eddig nem 
hasznosított, úgynevezett fáklyagázt. 
 
Az USA közelebb lépett a fúziós energiához 
Az amerikai kormány tudományos áttörésről fog beszámolni, és sejteni lehet, hogy mi az. Áttörést érhettek el amerikai 
tudósok a fúziós energia terén, ugyanis a kísérlet előzetes eredményeit ismerő források szerint először sikerült nettó 
energianyereséget elérni egy fúziós reakció során. 
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Kemény landolásra figyelmeztet az amerikai óriás, a Fidelity 
Valószínűleg továbbra is magas marad az infláció, ami növeli annak kockázatát, hogy a központi bankok túlzott szigora 
meredek recessziót, inflációs bedőlést idéz elő. Szerintük most arra kell nagyon odafigyelni, hogy merre halad a dollár. 
 
Amerika addig segít Ukrajnának, ameddig csak kell 
A Biden-adminisztráció készen áll arra, hogy tartós támogatást nyújtson az orosz támadással küzdő Ukrajnának – 
közölte az ország pénzügyminisztere, Janet Yellen. 
 
Leállt a világ egyik legnagyobb Boeing gépének gyártása 
Kigurult az utolsó 747-es repülőgép a Boeing Washington állambeli gyárából, ezzel lezárva a géptípus több mint fél 
évszázados történelmét. Az utolsó gépet az Atlas Air kapta meg, amely 4 darab 747-8 típusú teherszállítót rendelt idén. 
 
FORRÁS: 
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Kanada 

 
Kanada szankciókkal sújtott orosz, iráni és mianmari cégeket, magánszemélyeket 
Kanada 67 magánszemély és 9 vállalat ellen hozott szankciókat. AZ Oroszország elleni kanadai büntetőintézkedések 6 
céget, illetve 33 jelenlegi és korábbi orosz vezetőt sújtanak. 
 
Kanada hadihajókkal tartja távol Kínát a Tajvani-szorostól 
Kanada több hadihajót fog telepíteni a Tajvani-szoroson keresztül, hogy Kína nemzetközi vizekre vonatkozó igénye 
meginogjon, végül pedig Kína teljesen lemondjon a terület birtoklásának tervéről – közölte a kanadai külügyminiszter.  
 
Kanada milliókkal járul hozzá az aknamentesítéshez Ukrajnában 
A kanadai kormány közölte, hogy 15 millió kanadai dollárral (kb. 4,3 milliárd forinttal) járul hozzá az Ukrajnában található 
taposóaknák felkutatásához szükséges felszerelések beszerzéséhez. 
 
FORRÁS: 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Mégis beengedi Mexikó az amerikai GM kukoricát 
A mexikói elnök, Andres Manuel Lopez Obrador a héten jelentette be, hogy szeretne megállapodni Washingtonnal. 
Mindezt azután, hogy az USA jogi lépésekkel fenyegetőzött annak hatására, hogy Mexikó meg akarta tiltani a GM 
(génmódosított) kukorica importját 2024-re. Tom Vilsack, az USA mezőgazdasági minisztere szerint Mexikó ezen lépése 
(melyről korábban a magyarmezogazdasag.hu is beszámolt itt) megsértené az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és 
Kanada között fennálló kereskedelmi megállapodást – írja a thedairysite.com a Reuters híradására hivatkozva. 
 
Együttműködik az USA és Argentína adóhatósága 
Az Egyesült Államok és Argentína megállapodott abban, hogy a két ország adóhatóságai automatikusan megosztják 
egymással állampolgáraik banki és befektetési adatait. A megállapodást, amely 2023 elején lép hatályba, Sergio Massa 
gazdasági miniszter és Marc Stanley Buenos Aires-i amerikai nagykövet írta alá hétfőn az argentin fővárosban. A kormány 
várakozása szerint az amerikai adóhatóság (IRS) és argentin partnerszervezete (AFIP) közötti együttműködés révén fény 
derülhet argentin magánszemélyek és cégek rejtett számláira az Egyesült Államokban. 
 
Hat év börtönre ítélték Argentína alelnökét 
Cristina Fernández de Kirchner argentin alelnököt és volt elnököt hat év börtönbüntetésre ítélték, és életfogytiglani eltiltást 
kapott a közhivatalok gyakorlásától, miután bűnösnek találták egy közmunkákkal kapcsolatos, egymilliárd dolláros csalási 
ügyben. Fernández de Kirchnert − aki 2007 és 2015 között két cikluson át volt Argentína elnöke − kedden bűnösnek találták 
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csalásban, bár nem valószínű, hogy hamarosan meg kell kezdenie börtönbüntetése letöltését, mivel kormányzati szerepe 
miatt mentelmi joggal rendelkezik, és várhatóan hosszadalmas fellebbviteli eljárást indít, amely évekig is eltarthat − írta 
meg a The Guardian.  
 
Che Guevara gerillacsoportjával kötött megállapodást Kolumbia első baloldali elnöke 
A kolumbiai kormány megállapodást kötött a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) lázadóival arról, az ország nyugati 
részébe menekült őslakosok visszatérhetnek földjeikre, ez első egyezség a hatalom és a gerillacsoport közötti 
béketárgyalások kezdete óta - jelentette be szombaton Gustavo Petro elnök. Az 1964-ben Ernesto "Che" Guevara és a kubai 
forradalommal szimpatizáló szakszervezeti tagok és diákok által alapított ELN a mai napig az utolsó még aktív kolumbiai 
gerillacsoport, míg a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) 2016-ban békemegállapodást írt alá a kormányzattal. 
 
Megbuktatták Peru elnökét, aki megpróbálta feloszlatni a kongresszust, végül rendőrök vitték el 
A kongresszus megszavazta Pedro Castillo perui elnök elmozdítását, aki ezt megelőzően megpróbálta feloszlatni a 
törvényhozást, de a lépéseit az alkotmánybíróság puccskísérletnek minősítette. A sűrű szerda végére a BBC és a CNN 
szerint beiktatták ideiglenes elnöknek Dina Boluarte addigi alelnököt, a magát puccs áldozatának tartó Castillóról pedig a 
rendőrségen készültek képek. A CNN arról írt a perui rendőrség Twittere alapján, amely „volt elnökként” hivatkozott a 
politikusra, hogy Castillót őrizetbe vették. 
 
Meghibásodott Venezuela egyik legnagyobb kőolajfeldolgozó üzeme 
Meghibásodott egy finomító egység, amely a kőolajat üzemanyaggá alakítja Venezuela legnagyobb kőolajfeldolgozó 
üzemében. Emiatt a benzingyártás is teljesen leállt az üzemben. A meghibásodás miatt a Paraguana-félszigeten található 
Amuay finomító csütörtökön leállította a benzintermelést – közölte a Reutersszel három, az ügyet ismerő forrás. Ez az 
ország legnagyobb finomítója, 645 ezerhordót termel naponta.  
 
Kuba és Tajvan 
Pekingben tárgyalt Kuba államfője, Miguel Diaz-Canel Bermudez. Rutin látogatás lenne, de nem ebben a helyzetben 
amikor kíméletlen küzdelem zajlik az USA és Kína között a világuralom újraelosztása körül. Biden elnök először nemrég 
Bali szigetén találkozott Hszi Csin-ping államfővel azóta, hogy Washingtonban stratégiai ellenfélnek nyilvánították Kínát. 
A tárgyalásokról kevés szivárgott, a kínaiak azt közölték, hogy Tajvan volt a fő téma. Biden úgy nyilatkozott, hogy el akarják 
kerülni a konfrontációt. Csakhogy az amerikaiak és szövetségeseik felfegyverzik Tajvant, melyet Kína saját területének 
tekint. 
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Közel-Kelet 

 
Izrael, a Nyugat legegészségesebb nemzete – ilyen a Szentföld mai valósága 
Izrael működik: a szolgálat a hadseregben és a családalapítás szinte kötelesség. Az ország gazdasága egy főre vetítve annyit 
termel, mint az EU átlaga. A zsidó államban a hagyomány és a jövőorientáltság egymás mellett él, de a régi konfliktusokra 
talán soha nem lehet már végleges és megnyugtató megoldást találni. 
 
Izrael a világ 5. legbiztonságosabb országa a turisták számára 
The Swiftest nevű amerikai biztosítás-összehasonlító weboldal nemrégiben készített felmérést, melyben a turisták által 
legbiztonságosabb országokat rangsorolta. Eszerint Izrael az ötödik legbiztonságosabb a világ 50, turisták által leginkább 
látogatott országa közül, nála csak Svájc, Hollandia, Dánia és Szingapúr számított biztonságosabbnak, az előbbiek A, az 
utóbbi két ország A+ osztályzatot kapott. 
 
Az okosvárosokat célozza meg az 5G-frekvenciaaukciókkal Izrael 
A közel-keleti állam igyekszik tanulni az első 5G-tender tapasztalataiból.  Izrael sürgeti a mobilcégeket, hogy bővítsék az 
ötödik generációs antennák és telephelyek telepítését azért, hogy lehetővé tegyék az "intelligens" stadionok és kórházak 
használatát. A sürgetésre azért került sor, mert az ország elindította a második 5G-tenderét. Az 5G szabványt használó 
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intelligens közlekedési lámpákkal megelőznék a torlódásokat és a baleseteket, míg a betegek azonnali orvosi ellátást 
kaphatnak majd távolról. 
 
Novák Katalin Irakban büszkélkedett, hogy magyar katonák is harcolnak az Iszlám Állam ellen 
A köztársasági elnök első magyar államfőként Abdul Latif Rashid elnökkel találkozott az ázsiai országban. A felek 
egyetértettek abban, hogy „országaink közös ellensége a nemzetközi terrorizmus, melynek minden válfaját elítéljük”. A 
magyar államfő büszkén közölte, hogy Magyarország szerepvállalása nem csak szavakban, de tettekben is megmutatkozik, 
hiszen jelentős katonai erő vesz részt az Iszlám Állam elleni küzdelemben. 
 
Dohában tárgyal Szijjártó 
Katar megfelelt a kihívásnak, jó házigazda, de ma nem a futball, hanem a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi 
együttműködés kérdései kerülnek napirendre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán 
szerdán Dohából.  
 
Magyar cég fogja fejleszteni Dubaj drónjait 
Csatlakozik az Egyesült Arab Emírségek Ipari és Technológiai Minisztériuma által indított drónfejlesztési programhoz a 
jakabszállási Genevation Aircraft Kft. - jelentette be a vállalat közleményben. Rashid Bin Ahmed Al Maktoum sejk, a dubaji 
uralkodó család tagja, a RAM Investment elnöke együttműködési megállapodást írt alá a magyar tulajdonú Genevation 
Aircraft Kft-vel repülőgépipari termékek fejlesztéséről. Az együttműködés 2023 elején indul el a drónfejlesztés területén. 
 
Nem változtat kitermelési politikáján sem az OPEC, sem Oroszország 
Egyelőre nem változtatnak eddigi kitermelési politikájukon a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjai, 
valamint a szervezeten kívüli nagy olajtermelők, köztük Oroszország sem – az erről szóló döntés az úgynevezett OPEC+ 
csoportba tartozó országok online formában tartott tanácskozásán született. Bécsi közlés szerint a 13 OPEC-tag mellett tíz 
másik olajtermelő országot magában foglaló csoport megerősítette októberi határozatát, miszerint novembertől 2023 
végéig napi kétmillió hordóval kevesebb olajat termelnek ki. 
 
Az olajár csökkenésére számít Irak 
Irak jelenlegi termelése az OPEC Plusz csoport teljes, 43 millió hordónyi termelésének 11 százalékát teszi ki. Irak jövőre 
legalább 85-95 dolláros nyersolajárra számít. Az OPEC Plusz termeléscsökkentési döntése nem csökkentette az iraki 
olajexportot, a szervezet decemberi ülésén pedig figyelembe fogják venni a piac állapotát és egyensúlyát. 
 
A foci-vb megdobta a katari GDP-t 
A labdarúgó-világbajnokság hivatalos Twitter-oldala szerint, mire véget ér a verseny, 4,1 százalékos lesz a GDP-növekedés 
Katarban. A vb-hez kapcsolódó helyi gazdasági tények közé tartozik, hogy Katar ugyan nagyon sok pénzt költött erre a 
világversenyre, de jól jött ki üzletileg is a dologból. 
 
Nem várt helyről dobnának mentőövet Európának: hatalmas LNG-szállítmányok indulhatnak a kontinens felé 
Miközben zajlik a katari labdarúgó-világbajnokság, a német kormány leszerződött a rendező energia-nagyhatalommal. 
2026-tól újabb nagy mennyiségű katari cseppfolyósított földgázhoz (LNG) juthat hozzá, miután a QatarEnergy és a 
ConocoPhillips két, legalább 15 éves időszakra szóló értékesítési és vásárlási megállapodást írt alá az exportról - írta meg a 
Reuters. 
 
Újabb fejek hullottak az Európai Parlamentben a katari korrupciós botrány után 
A Politico négy újabb képviselőt nevezett meg, akik lemondtak a tisztségükről az eset miatt. A hét végén a belga rendőrség 
letartóztatta Eva Kailit, az Európai Parlament alelnökét, miután korrupcióba keveredett. A botrány tovább dagad. 
 
Kína erőteljesen terjeszkedik a Közel-Keleten, főleg az USA kárára 
Szaúd-Arábia és Kína megerősítette együttműködését a globális olajpiacot és a belügyekbe való be nem avatkozás elvét 
tekintve a mostani, stratégiai kapcsolatok elmélyítését célzó látogatás során, írja az Al-Jazeera. Hszi Csin-ping kínai elnök 
és Szalmán szaúdi király számos stratégiai, köztük a Huawei kínai technológiai óriáscéget érintő megállapodást írt alá, amit 
Amerika épp néhány napja tiltott ki az országból. 
 
Beindul a kínai villanyautók gyártása Szaúd-Arábiában 
Egy elektromos járművekkel foglalkozó kínai startup gyárat épít Szaúd-Arábiában – Hszi látogatása máris termőre fordult. 
Az e-autókat gyártó kínai vállalat, az Enovate 500 millió dollárért épít üzemet Szaúd-Arábiában. A tervek szerint évente 
100 ezer elektromos járművet gyártanak, a létesítményt az Enovate egy szaúdi céggel közösen üzemelteti majd. 
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A világ egyik legnagyobb repülőterének megépítését tervezi Szaúd-Arábia Rijádban 
A világ egyik legnagyobb repülőtere épül meg 2030-ra Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban – írja az archdaily.com. A 
Szalman király nevét viselő nemzetközi repülőtér területe 57 négyzetkilométer lesz, hat futópályával. A mega-légikikötő 
kezdetben évi 120 millió utast tud majd kiszolgálni, ez a szám legkésőbb 2050-re évi 185 millióra nőhet, a légiáru-szállítás 
kapacitása ugyanebben az évben 3,5 millió lesz. Adottságaival a létesítmény a Perzsa-öböl legnagyobb repülőtereivel kel 
majd versenyre. 
 
Felrobbantotta magát az Iszlám Állam volt vezetője 
Felrobbantotta magát az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezet harcosainak volt vezetője, Abu al-Hasszán al-Hásemi al-
Kurasi október közepén Szíriában, miután őt és segítőit helyi harcosok bekerítették Dzsaszem városában - mondták el 
utólag az összecsapásban részt vevő harcosok. Az Iszlám Állam is megerősítette al-Kurasi halálhírét. 
 
Irán új atomerőművet épít 
Pedig a 2015. évi atomalkuban Irán vállalta, hogy az ellene elrendelt nemzetközi szankciók fokozatos feloldása fejében 
korlátozza atomprogramját. Irán megkezdte egy új atomerőmű építését az ország délnyugati részén - közölte az iráni 
állami televízió. A Karún nevű, 300 megawattos tervezett teljesítményű nukleáris létesítmény építése átszámítva mintegy 
776 milliárd forintba kerül, és nyolc évet vesz majd igénybe az olajban gazdag Huzesztán tartományban, közel az iraki 
határhoz. 
 
Megszűnik és mégis megmarad az iráni erkölcsrendészet 
Az iráni főügyész szerint feloszlatják az erkölcsrendészetet, de azért marad még szervezet, amely az emberek viselkedését 
ellenőrzi. Az iráni hatóságok homályos és egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek az úgynevezett erkölcsrendészet 
feltételezett feloszlatásával kapcsolatban. 
 
Irán volt elnöke is kiállt a tüntetők mellett 
Figyelembe kellene vennie az iráni hatóságoknak a tüntetők követeléseit, „mielőtt nem késő” – ez a mondat a BBC 
beszámolója szerint a 79 éves Mohammad Khatamitól hangzott el. Khatami korábban Irán elnöke volt, az pedig erősen 
szokatlan, hogy egy korábbi iráni vezető ilyen élesen bírálja a jelenlegi vezetést. 
 
Az Egyesült Arab Emírségek 2050-re ígéri a karbonsemlegességet 
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 28. éves ülésének (COP28), amelyet jövőre az Egyesült Arab Emírségekben 
tartanak (COP28), a „méltányos” energetikai átmenet érdekében kell munkálkodnia – közölte a tanácskozás házigazdája, 
amely a szénhidrogének fokozatos kivezetését támogatja. Csaknem harminc év múlva szeretnék elérni a 
karbonsemlegességet. 
 
Egy hely, ahol úsznak az olajban és a pénzben, de gondolnak a jövőre is 
Döbbenetes, 700 milliárd dolláros, a magyar költségvetés több mint tízszeresét elérő tartalékalappal készül az olajkorszak 
utáni távoli jövőre Kuvait. Kuvait költségvetési hiánya 3 milliárd dinárra – azaz mintegy 9,8 milliárd dollárra – csökkent az 
idén márciusig tartó költségvetési év során, ami az előző évhez képest 72 százalékos csökkenést jelent – derült ki egy friss 
jelentésből. Ez persze egyértelműen a magas olajárakkal magyarázható. Bevételek tekintetében összességében Kuvait 
márciusig tartó teljes bevétele 76,9 százalékkal 18,6 milliárd dinárra – 60,5 milliárd dollárra – nőtt. A kiadások 21,6 milliárd 
dinárt – 70,2 milliárd dollárt – tettek ki. 
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Afrika 

 
Ha megépül a vezeték, algériai gáz jöhet Magyarországra 
Robert Golob szlovén miniszterelnök kijelentette, a tervezett új vezetéken keresztül Magyarországra és Ausztriába is 
tudnának szállítani gázt, kiemelve, hogy mindkét ország nagyban függ az orosz gáztól. Orbán a Golobbal történt 
megbeszélés után közölte, három lehetőség van Magyarország gázforrásainak diverzifikálására: a szlovén vezetéken 
keresztül érkező algériai gáz; a román vizekben felfedezett gázmezőkről származó fekete-tengeri gáz szállítására szolgáló 
útvonal; vagy a horvátokkal való megállapodás a tengeri úton történő LNG szállítására. 
 
Az ország, amely felkavarta a katari vb-t, fontos partnerünk 
Az észak-afrikai ország focitörténelmet ír, de nem csak emiatt érdemes odafigyelni rá. Marokkóról a foci-vb-n elért sikerei 
mellett szinte csak a menekültekkel kapcsolatban hallunk híreket. Azt viszont kevesen tudják, hogy a Földközi-tenger déli 
partján fekvő országé az egyik legnagyobb afrikai gazdaság, és Magyarországgal is szoros kapcsolatot ápol: harmadik 
legfontosabb kereskedelmi partnerünk Afrikában. 
 
Magyarországra is juthat ebből a filléres, észak-afrikai áramból 
Hatalmas szélerőműpark építésébe kezd Egyiptom 2024-től, 11 milliárd dolláros (4300 milliárd forintos) beruházás 
keretében. A 2024-ben induló projekt a világ egyik legnagyobb szárazföldi szélerőműparkját hozná létre. A projektért az 
Abu Dhabi tulajdonában lévő Masdar és Infinity Power konzorcium felel. Az Infinity Power elnöke szerint a konzorcium a 
tervek szerint 2030-ra fejezné be a 10 GW-os szárazföldi erőmű építését. Ez a 10 GW jelenleg a brit megújuló energia 1/5-
ének felel meg. 
 
Egyiptom 8 milliárd dollárból választja szét a Vörös-tenger vizét 
Egyiptom azt tervezi, hogy jövőre 21 vízsótalanító üzem megépítésére köt szerződést. Ez csak az első lépése lenne egy 
összesen 8 milliárd dolláros projektnek, amely elsősorban az olcsó megújuló energiára támaszkodik. Egyiptom nemrég 
adott otthont az ENSZ Cop27 klímacsúcsának, és az ország igyekszik fellendíteni a megújuló energiaforrásokba irányuló 
beruházásokat. 
 
Közel három évvel azután, hogy bevezették az első szabályokat, ismét szabadon utazhatunk az afrikai országba  
Mostantól nem kell sem teszteredmény, sem oltási igazolás azoknak, akik Tunéziába utaznak, miután az ország 
Egyiptomhoz és Marokkóhoz hasonlóan feloldotta a beutazási követelményeket, részben az esetszámok csökkenésének 
következtében. November 21. és 27. között ugyanis összesen mindössze 81 fertőzöttet regisztráltak, Covidhoz köthető 
haláleset pedig nem történt. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Korlátozza a szén és a földgáz árát Ausztrália 
A termelők szerint ez visszafogja a beruházásokat, és hosszabb távon az áremelkedés irányába mutat. A háztartások és a 
vállalkozások energiaköltségeit a szén és a gáz egy évre szóló ársapkájával mérsékelné Ausztrália – közölte Anthony 
Albenese, az ország miniszterelnöke. 
 
Ebbe az országba fognak megindulni az egészségügyi dolgozók? Fontos döntés született 
Új-Zélandon megkönnyítik a külföldről érkező orvosok, ápolók, szülésznők és gondozók tartózkodási engedélyhez jutását 
- jelentette be az ország miniszterelnöke. A rendelkezések az egészségügyi dolgozók mellett az oktatásban és az 
építőiparban érdekeltekre is kiterjednek.   
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Van egy ország, ahol a fiatalok soha többé nem vehetnek dohányt 
Az új-zélandiak jövőbeli generációinak tilos lesz dohányárut vásárolni a parlamentben elfogadott új dohányzásellenes 
törvénycsomag részeként, amely a világon a legszigorúbbak közé tartozik. 
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