
 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a külkereskedelem 
szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről 
és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, 
beszámolunk a legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az európai uniós szakpolitikai 
aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek 
címére kattintva válik elérhetővé. 
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Ausztria 

 
Ausztria szigorítja a Magyarországgal közös határszakaszának ellenőrzését  
Az osztrák hatóságok szerint sok embert autóval visznek a határig, ahol kiteszik őket, ami embercsempészetre utal. A 
lépés azt követően történt, hogy az Európai Unió vezetői megállapodtak a tagországok határainak szigorításáról, és több 
pénzt ígértek kamerák, drónok és őrtornyok felállítására. 
 
Erősödik a gazdasági helyzet stabilizációjának reménye az osztrák ipar csúcsszervénél 
A kihívásokkal teli múlt esztendő után 2023 beköszöntével az osztrák üzleti élet szereplői még távol vannak a túláradó 
optimizmustól, de a közelmúltra jellemző világvége-hangulat fokozatosan enyhült. Egy, az Ipari Egyesülés (IV) és a Junge 
Wirtschaft, a gazdasági kamara (WKO) ifjúsági szervezete által készíttetett és január utolsó hetében nyilvánosságra 
hozott konjunktúra-jelentés szerint az alpesi köztársaság gazdaságában megerősödtek a stabilizáció jelei. A szakképzett 
munkaerő hiánya és az energiahordozók magas árszínvonala ugyanakkor két olyan tényező, melyek továbbra is 
nyomasztóan hatnak a gazdasági szereplők tevékenységére.   
 
Bajorország is lobbizik Ausztriánál a románok schengeni csatlakozásáért 
Bajorország támogatja Románia felvételét a schengeni övezetbe, és megpróbálja meggyőzni a román és bolgár 
csatlakozás ellen szavazó Ausztriát, hogy ne akadályozza felvételüket a határellenőrzés nélküli térségbe – ígérte Markus 
Söder, a német tartomány miniszterelnöke Bukarestben, Nicolae Ciuca román miniszterelnökkel folytatott 
megbeszélését követően. Ausztria tavaly megvétózta Románia és Bulgária csatlakozását. 
 
Felmérés: az osztrákok kétharmada rossznak tartja az együttélést a bevándorlókkal 
A bevándorlókkal szemben a megkérdezettek 67 százalékának, a menekültekkel szemben 68 százalékának voltak 
ellenérzései. Ez jelentős emelkedést mutat a legutóbbi, tavaly áprilisban elvégzett hasonló felmérés eredményeihez 
képest: akkor 47,5, illetve 45 százaléknak volt negatív képe a bevándorlókról. 
 
Nő az osztrák lakosság lélekszáma, már közel százezer magyar él a szomszédban 
Magyarországgal ellentétben Ausztria lakossága tavaly tovább növekedett. Ez elsősorban a bevándorlásnak, azon belül 
is fele részt az ukrán menekülteknek köszönhető, de nőtt a magyarok száma is. Már közel százezer magyar állampolgár 
lakik a szomszédos országban. 
 
Nőtt az orosz gázimport a szomszédunkba 
2022 májusától októberig az orosz gázszállítások részaránya az osztrák importban 70 százalék feletti szintről fokozatosan 
20 százalék alá csökkent, majd novemberben ismét megemelkedett és 40 százalék körüli szintet ért el. Az ukrajnai 
háborút megelőzően 80 százalékos volt az orosz szállítások részaránya az osztrák gázimportban. 
 
Klímasemlegessé teszik a távhőt Bécsben 
Az év végén üzembe állhatnak Bécsben azok a hőszivattyúk, amelyek segítségével a szennyvízből távhőt tudnak 
előállítani; az új eljárással kezdetben 56 ezer, 2027-re pedig több mint 110 ezer bécsi háztartást látnak majd el 
klímasemleges távhővel – közölte az Eurocomm-PR Budapest, Bécs külképviseleti irodája. A Wien Energie 2040-re érné 
el a teljesen klímasemleges ellátást az osztrák fővárosban. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com 
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.portfolio.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Összekapcsolják Belgium és Németország gázhálózatait 
Alexander De Croo belga miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár a belgiumi Bruges-ben a két ország szorosabb 
energiaügyi együttműködéséről tárgyalt, valamint gázhálózataik összekapcsolásában egyezett meg - tájékoztatott a La 
Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap február 14-én. 
 

https://hu.euronews.com/2023/02/11/ausztria-szigoritja-a-magyarorszaggal-kozos-hatarszakasz-ellenorzeset
https://mkik.hu/hirek/erosodik-a-gazdasagi-helyzet-stabilizaciojanak-remenye-az-osztrak-ipar-csucsszervenel
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/bajororszag-is-lobbizik-ausztrianal-a-romanok-schengeni-csatlakozasaert
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/bajororszag-is-lobbizik-ausztrianal-a-romanok-schengeni-csatlakozasaert
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/felmeres-az-osztrakok-ketharmada-rossznak-tartja-az-egyuttelest-a-bevandorlokkal
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/felmeres-az-osztrakok-ketharmada-rossznak-tartja-az-egyuttelest-a-bevandorlokkal
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/no-az-osztrak-lakossag-mar-kozel-100-ezer-magyar-el-a-szomszedban.767423.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/oroszorszag-ausztria-gaz-energia-gazprom.767214.html
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/02/klimasemlegesse-teszik-a-tavhot-becsben
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/02/klimasemlegesse-teszik-a-tavhot-becsben
http://www.euronews.com/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230214/osszekapcsoljak-belgium-es-nemetorszag-gazhalozatait-596982


Belgium szerint elég volt: megszűnik a rezsitámogatás 
A belga kormányfő szerint nagylelkűek voltak, de ideje, hogy a költségvetési lyukak eltűnjenek. Az országban egyébként 
500 euróval több a rezsiszámla, mint a környező államokban. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu  
www.makronom.mandiner.hu  
 

Csehország 

 
Spórolnak a csehek, de nekik is kell az energiaexport 
Csehország 2022-ben is jelentős energiaexportőr maradt. Az ország erőművei tavaly 78,8 terrawattóra (TWh) energiát 
termeltek, 0,7%-kal kevesebbet, mint 2021-ben. 
 
Januárban 17,5%-ra emelkedett az infláció Csehországban 
Januárban 17,5%ra emelkedett az éves szintű infláció Csehországban a decemberi 15,8%-ról. Az infláció növekedését 
elsősorban az energiaárak, a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás, valamint az élelmiszerek év eleji drágulása befolyásolta. Havi 
szinten, decemberrel összehasonlítva a januári áremelkedés 6%-ot tett ki. Az áram éves szinten 36,4%-kal, a földgáz 87%-
kal, a fűtés és a melegvíz 44,7%-kal drágult. 
 
Januárban 3,9%-ra nőtt a munkanélküliség Csehországban 
Januárban 3,9%-ra nőtt a munkanélküliség Csehországban a decemberi 3,7%-ról. Az állást keresők száma 283 059 volt, míg 
a szabad munkahelyek száma 281 141, 2018 márciusa óta most először nagyobb a munkát keresők száma, mint a 
betöltetlen álláshelyeké. A drágább energiák és nyersanyagok miatt a munkáltatók jelenleg óvatosabbak az új emberek 
felvételekor, mint korábban, számos cég igyekszik pénzügyi tartalékot felhalmozni az esetleg nehezebb időkre. 
 
Erősen húzogatják az oroszlán bajszát a csehek 
Nem sokkal az után, hogy Petr Pavel megnyerte a cseh elnökválasztás második fordulóját, a cseh parlament elnöke 
bejelentette, hogy márciusban Tajvanra látogat. Mit szól ehhez Kína? 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://novekedes.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://makronom.mandiner.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
A számok nem hazudnak: rossz ötlet volt a Brexit 
Fél százalékkal csökkent a brit hazai össztermék (GDP) értéke tavaly decemberben. Novemberben 0,1%-os növekedést 
mértek a brit gazdaságban havi összevetésben. 
 
Lassul az infláció Nagy-Britanniában, de még 10% felett maradt 
A brit statisztikai hivatal (ONS) beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak az idei első 
hónapban átlagosan 10,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. 
 
Káosz uralkodik a brit munkaerőpiacon 
Miközben rekordmértékben emelik a fizetéseket, felvételi korlátozásokról is döntenek a brit vállalatok. Igaz, nincs is 
honnan meríteni, hiszen munkaerőhiány van a szigetországban. 
 
Elkerülik a britek a recessziót, de nem így fogják érezni 
A legfrissebb előrejelzés optimistább a Nemzetközi Valutaalapénál és a brit jegybankénál, de arra figyelmeztet, hogy sok 
háztartás elmarad a rezsifizetéssel, ha a kormányzat nem nyújt további segítséget. 
 
 
 

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20230215_belga_rezsicsokkentes_vege_makronom
http://www.portfolio.hu/
http://www.makronom.mandiner.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230216/sporolnak-a-csehek-de-nekik-is-kell-az-energiaexport-597392
https://novekedes.hu/hirek/januarban-17-5-szazalekra-emelkedett-az-inflacio-csehorszagban
https://profitline.hu/januarban-39-szazalekra-nott-a-munkanelkuliseg-csehorszagban-445309
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20230216_kina_eu_csehorszag_makronom?utm_campaign=mandiner_cikkajanlo&utm_medium=referral&utm_source=vg.hu
https://profitline.hu/
https://novekedes.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://makronom.mandiner.hu/
https://kitekinto.hu/2023/02/10/europai-ugyek/a-szamok-nem-hazudnak-rossz-otlet-volt-a-brexit/205025/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230215/lassul-az-inflacio-nagy-britanniaban-de-meg-10-felett-maradt-597028
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/kaosz-uralkodik-a-brit-munkaeropiacon
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/egyesult-kiralysag-gazdasag-recesszio-niesr


Áll a bál a brit gázszolgáltató profitja miatt 
Miközben az országban egyre többeket érint az energiaszegénység, a vállalati nyereségek csúcsokat döntenek. Miután a 
British Gas tulajdonosa, a Centrica közölte, hogy tavaly több mint triplájára, 3,3 milliárd fontra nőtt a nyeresége az egy 
évvel korábbi 948 millió fontról, a céget egyre erőteljesebb támadások érik. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
 

Franciaország 

 
A vártnál jobban alakult a francia munkanélküliség 
Közzétette a tavalyi negyedik negyedév munkanélküliségi adatait a francia statisztikai hivatal február 14-én, és az adatok 
a vártnál kedvezőbben alakultak: az állástalanok aránya ugyanis 7,2 százalékot tett ki, szemben az elemzői konszenzus 
szerinti 7,3 százalékkal. 
 
Franciaországban harminc évvel ezelőtti szintre süllyedt a villamosáram-termelés 
Franciaországban tavaly a harminc évvel ezelőtti szintre süllyedt a villamosáram-termelés a nukleáris reaktorok korróziós 
problémák miatti leállása következtében - derül ki az elektromos hálózatot működtető állami szerv, az RTE február 
közepén közzétett éves jelentéséből. 
 
Kevesebb boron kerestek többet a franciák 
Az infláció a francia borászok bevételeit is megdobta, az export értéke csúcsra ért tavaly. Új csúcsra ért a francia bor és 
szeszes italok exportja tavaly, miután 11 százalékos növekedést ért el, főként az emelkedő árak hatására – közölte a 
termékek exportőreit tömörítő FEVS, hozzátéve, hogy a trend tartós lehet a kínai gazdaság újranyitásának köszönhetően. 
 
Nyereséges lett és visszafizeti állami kölcsöneit az Air France – KLM 
Az Air France–KLM-csoport az erős év végi teljesítménye révén profittal zárta 2022-t, tervei szerint idén tavasszal 
visszafizeti a francia és holland államtól a járvány ideje alatt felvett kölcsönét. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.profitline.hu  
www.airportal.hu  
 

Horvátország 

 
Mol-INA-ügy: Horvátország kifizeti a kártérítést a Mol-nak 
Horvátország az elkövetkező időszakban kifizeti a Mol Nyrt.-nek a nemzetközi választottbíróság által meghatározott 235 
millió dollárt, a kormány már elkülönítette az összeget a költségvetésben – mondta Davor Filipovic horvát gazdasági 
miniszter. Erről február 1-én az INA-val foglalkozó tanácsadói testületben hoztak döntést, miután megvitatták azokat a 
szakvéleményeket, amelyeket horvát jogi szakértők készítettek a kormány kérésére. 
 
Csökken a várakozási idő a magyar-horvát határállomáson 
Horvátország schengeni övezethez való csatlakozásával a határellenőrzés megszűnt, amelynek egyik eredménye az lett, 
hogy a magyarbólyi határállomáson csökkent a tartózkodási idő. Február 6-zól a Pécs-Villány-Magyarbóly-Pélmonostor 
(Beli Manastir) vonalon jelentősen módosult a menetrend, illetve a kishatárforgalmi vonatok száma is növekedni fog. A 
Villány-Mohács vonalon is módosulni fog kismértékben a menetrend. Az intézkedések az utazások megkönnyítését 
szolgálják, ezektől pedig az utasforgalom növekedését várja a vasúttársaság. 
 
Magyarországon is elindítja olcsó autóbérlő szolgáltatását a horvát Carwiz 
Új szereplő érkezik a hazai autóbérlős piacra, a néhány év alatt komoly nemzetközi jelenlétet elért Carwiz hamarosan a 
magyar közönség számára is elindítja a szolgáltatását. A cég franchise-rendszerben működik, itthon a Fábián Automotive-
vel lép partnerségre. Az üzleti modell egyaránt épít a magánszereplők és a cégek megrendeléseire. Az autóflottájuk széles, 
a kis személyautóktól a luxusjárművekig és kisbuszokig bezárólag sok modell található a kínálatban. 

https://www.vg.hu/kozelet/2023/02/all-a-bal-a-brit-gazszolgaltato-profitja-miatt
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.vg.hu/hirek/2023/02/a-vartnal-jobban-alakult-a-francia-munkanelkuliseg
https://profitline.hu/franciaorszagban-harminc-evvel-ezelotti-szintre-sullyedt-a-villamosaram-termeles-445616
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/02/kevesebb-boron-kerestek-tobbet-a-franciak
https://airportal.hu/nyereseges-volt-tavaly-es-visszafizeti-allami-kolcsoneit-az-air-france-klm/
http://www.vg.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.airportal.hu/
https://hvg.hu/gazdasag/20230201_molina_valasztott_birosag_karterites_horvat_allam_fizet
https://www.bama.hu/helyi-kozelet/2023/02/csokken-a-varakozasi-ido-a-magyar-horvat-hatarallomason
https://g7.hu/vallalat/20230220/magyarorszagon-is-elinditja-olcso-autoberlo-szolgaltatasat-a-horvat-carwiz/


Tavaly 10 százalékkal növekedett a forgalom a horvát kikötőkben 
2022-ben körülbelül 10%-kal növekedett meg a horvát kikötők forgalma 2021-hez képest. Tavaly több, mint 342,7 ezer hajó 
hajózott be a kikötőkbe, vagyis 10,4%-kal több, mint 2021-ben, az utasok száma pedig 33,8 millióval, azaz 23,8%-kal 
növekedett, de ez még mindig kevesebb utas, mint a járvány előtti 2019-ben. A tengeri kikötők 2022 januárja és decembere 
közötti teljes áruforgalma 2019-hez képest 9,1%-kal, 23,6 millió tonnára nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://balk.hu/ 
https://www.bama.hu/ 
https://g7.hu/ 
https://hvg.hu/ 
 

Írország 

 
Írországban vásárol céget a Richter 
A Richter Gedeon Nyrt. (Richter) a Consilient Health részvényeseitől megvásárolta az OC Distributors Ltd., Írországban 
bejegyzett vállalatot, amely számos nőgyógyászati készítmény marketing- és értékesítési jogait birtokolja. 
 
Nagy változást jelentett be az IKEA 
A svéd bútoróriás, az IKEA új Plan and Order pontot nyitott a Dublintól 40 kilométerre fekvő Droghedában. A Plan and 
Order pontok fókuszában a konyha- és hálószobatervezés áll, ahol a vásárlók az IKEA teljes kínálatából rendelhetnek 
termékeket házhoz szállítással. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 

https://www.vg.hu/ 
 

Lengyelország 

 
A lengyel gazdaságon csattant a nagy pofon a régióban, nem a magyaron 
Sorban érkeznek a közép-európai uniós gazdaságok negyedik negyedéves GDP-adatai. Ha nekünk fájt az év végi csapás, 
Varsóban a fülük is cseng tőle. 
 
A lengyel jegybank nem változtatott az alapkamaton 
A lengyel központi bank kamatalakító monetáris bizottsága már az ötödik egymást követő alkalommal tartotta 6,75%-on 
az irányadó referenciakamatot. Lengyelországban az éves szintű fogyasztói áremelkedés 16,6%-ra mérséklődött 
decemberben a novemberi 17,5%-ról, miután októberben még 26 éves csúcson, 19,5%-on állt. 
 
Egy lépéssel közelebb került az uniós pénzekhez Lengyelország 
A lengyel szejm véglegesen is megszavazta az uniós helyreállítási terv feltételéül szabott jogszabály-változtatásokat, 
elutasítva az ellenzéki többségű szenátus által az ezekhez benyújtott módosításokat. A jogszabálytervezet az államfő elé 
kerül. 
 
FORRÁS:  
https://profitline.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Németország 

 
A német–magyar cégek is részesülnek a kormányzati programokból 
A kormány több gazdasági programot indított a jelenlegi globális kihívások káros hatásainak kivédésére, és ezekből 
profitálhatnak a németországi hátterű vállalatok is – közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Német–Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamara üzleti reggelijén Budapesten. 
 

https://balk.hu/2023/02/20/kikoto-fiume/
https://balk.hu/
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Nagy István: fontos gazdasági együttműködés jött létre hazánk és Németország között 
Nagy István agrárminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta hivatalában Julia Gross német nagykövet asszonyt, ahol 
hangsúlyozta, hogy Németország az agrárterületen is a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak. Az 
agrárminiszter szerint a technológiai fejlesztések terén és a precíziós eszközök vonatkozásában fontos Németországra 
támaszkodni. Hazánk történelmi döntést hozott azzal, hogy 80 százalékra emeli a nemzeti társfinanszírozást a KAP 
vonatkozásában. 
 

A Bosch 70 milliárd forintos beruházást jelentett be Magyarországon 
Csaknem 70 milliárd forintos beruházást jelentett be a Robert Bosch Power Tool Kft. Magyarországon, amelynek 
keretében 2024 végéig logisztikai központot hoznak létre, illetve bővítik a kéziszerszám- és akkumulátorgyártást 
Mickolcon – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A német tulajdoni 
hátterű, hazánkban mintegy 20 ezer embernek munkát adó vállalat két fázisban megvalósuló projektjének értéke 70 
milliárd forint, amihez az állam 10 milliárdos támogatást nyújt. 
 
Ennyivel csökkentheti Németország GDP-jét az orosz-ukrán háború 
Év végére 160 milliárd euróba kerülhet Németországnak az orosz-ukrán háború - írja a Reuters. Az összeg a német GDP 4 
százalékának felel meg - tájékoztatott a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara. Mindez azt jelenti, hogy Európa 
legnagyobb gazdaságában az egy főre jutó GDP 2000 euróval lesz alacsonyabb, mint a háború nélkül lenne. 
 
A statisztikai hivatal Németországban lefelé módosította a tavalyi növekedési tényszámot 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal a múlt évi adatok feldolgozása eredményeként a múlt évre számított 1,9 százalékos 
növekedési mutatót néhány hét elteltével 1,8 százalékra mérsékelte. Németország bruttó hazai termékének 2022-re 
számított teljes értéke 3.860 milliárd euró volt.  Ennek egy százaléka több mint 38 milliárd euró, így a GDP 0,1 
százalékpontos eltérése a hozzáadott érték tekintetében közel 4 milliárd eurós különbségnek felel meg. 
 
Németország külkereskedelmi forgalma 2022-ben 
Az áruforgalom mind az export, mind az import vonatkozásában emelkedett, de a forgalom euróban kifejezett 
rekordszintre történt emelkedése az árak változásának következménye. S mivel az importárak emelkedése több mint 10 
százalékponttal meghaladta az exportárak növekedését, több mint két évtized óta a legkisebb értékre esett vissza Európa 
vezető gazdasági hatalmának exporttöbblete. 
 
Az ipari és kereskedelmi kamarák felmérése szerint bizakodóbbá váltak a német vállalatok a múlt év őszinél 
Az ipari és kereskedelmi kamarák idei első, mintegy 27 ezer ipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalat 
megkérdezésén alapuló felmérése szerint a legutóbbi, múlt év őszi hasonló felméréshez képest kis mértékben javult a 
német vállalatok hangulata és a közeljövő iránti bizalma. 
 
Tizenhét év növekedés után földbe állt a német építőipar 
A német, osztrák és svájci (DACH) építőipari vállalatok bevételei reálértéken akár 4,8 százalékkal is visszaeshetnek a 
következő néhány évben – derült ki a Roland Berger tanácsadócég friss tanulmányából. Az elemzés szerint a várható 
gázhiány, valamint a megugró infláció, a magas kamatlábak és a lassuló engedélyezési számok 2024-ig jelentős hatással 
lesznek az új építkezésekre, különösen az egylakásos lakóépületekre. 
 
Németország és Japán összefog – együtt csökkentenék a Kínától való függést 
Olaf Scholz márciusban miniszterekkel és ipari vezetőkkel Tokióba látogat, hogy az ázsiai országgal új ellátási láncok 
kialakításáról tárgyaljanak. Németország szorosabb együttműködést szeretne elérni Japánnal a nyersanyagellátás 
biztosításának érdekében. Közös céljuk, hogy rugalmasabb ellátási láncokat alakítsanak ki világszerte, miközben a 
Kínától való függésen is csökkentenének – írta a Bloomberg. 
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Nyugat-Balkán  

 
A magas gázárak és az infláció visszafogja a növekedést az EBRD régióiban 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) frissítette regionális gazdasági kilátásokról szóló előrejelzését. 
Miközben a nyugat-balkáni országok gazdasági növekedése 2022-ben mérséklődött, a háztartások fogyasztása 
ellenállónak bizonyult. A növekedés 2023-ban várhatóan 2,2%-ra lassul, ami a gyenge külső keresletre, a tartósan magas 
inflációra és a szigorúbb finanszírozási feltételekre vezethető vissza. A növekedés 2024-ben várhatóan 3,4%-ra gyorsul.  
 
Szerb elnök: Szerbia nem fejlődhet az Európai Unió nélkül 
Szerbia nagyon sok szempontból függ az Európai Uniótól, és nem léphet előre az EU nélkül – hangoztatta Aleksandar 
Vucic szerb elnök Belgrádban annak kapcsán, hogy aláírták a Szerbia energiarendszerének támogatására szolgáló, 165 
millió euróról szóló szerződést Belgrád és Brüsszel között. A szerződés aláírásakor elhangzott, hogy az Európai Unió 
összesen egymilliárd eurós támogatást irányzott elő a Nyugat-Balkán számára az energiaválság kezelésére, illetve az 
energiahordozók diverzifikálására. 
 
Szerbia 100 millió eurót fektet be egy Magyarországgal közös olajvezetékbe 
Az októberi kormányközi megállapodás után közös olajvezeték építésébe kezd Magyarország és Szerbia, amibe a 
szerbek 100 millió eurót terveznek befektetni. A Magyarország felé vezető olajvezeték elősegítené Szerbia 
energiaforrásainak diverzifikálását. 
 
A Durrës Marina az albán gazdaság mozdonya lesz, Koszovó tengeri kijárathoz jut 
Az albán kormány megállapodást írt alá a „Durrës Yacht & Marina” projekt megvalósításáról az Egyesült Arab 
Emírségekből származó Mohamed Alabbar befektetővel, akinek a nevéhez fűződik a Burdzs Kalifa megépítése is. A 
projekt részét képezi a Durrëst Pristinával összekötő vasútvonal, amelynek várhatóan terminálja is lesz, ahol 2050-ig 100 
ezer konténert „dolgoznak fel”, ami azt jelenti, hogy ezáltal „Koszovónak is lesz tengeri kijárata”. A beruházással, 
amelynek nagyságát első körben 595 millió euróra saccolják, 12 ezer új munkahelyet teremtenek. 
 
Koszovó függetlenségének 15. évfordulóját ünnepelték  
Koszovó függetlenségének 15. évfordulóját ünnepelték Pristinában. A világ megosztott az egykori szerb tartomány 
állami státuszát illetően. Az EU-tagállamok többsége elismeri Koszovó függetlenségét, Szerbia viszont továbbra is egyik 
tartományának tekinti Koszovót, amelyet nem ismer el független államnak például az ENSZ sem. A szerb-koszovói 
kapcsolatok krízisben vannak, de mindkét fél elfogadja az Európai Unió által is támogatott úgynevezett francia-német 
tervet, így talán lehet remény a konfliktus megoldására. 
 
Budapesten szervezték meg a Magyar-Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 2. ülését 
2023. február 1-2. között, Budapesten került sor a Magyar–Koszovói GVB második ülésére Sztáray Péter, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára, valamint koszovói partnere, 
Rozeta Hajdari ipari, vállalkozási és kereskedelmi miniszter elnökletével. A társelnöki találkozón a felek megvizsgálták és 
értékelték a szakértői ülésen beazonosított együttműködési területeket és az azokban elért eredményeket.  
 
FORRÁS: 
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Olaszország 

 
Késő bánat: Olaszország most akarja lassítani az európai villanyautó-átállást 
Nem sokkal azután, hogy az Európai Parlament megszavazta a dízel-és benzinüzemű új autók értékesítésének 2035 utáni 
betiltását, Olaszország jelezte, hogy az autóipar védelme érdekében enyhíteni akarja ezt a célt. 
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Olaszország mégsem támogatja az ingatlan-korszerűsítési irányelvet 
Olaszország kihátrál abból az uniós kezdeményezésből, amely előírná a tagállamoknak, hogy mihamarabb felújítsák 
ingatlanállományaikat, ezzel javítsák energiafelhasználásukat, hozzájárulva a karbonsemlegesség eléréséhez. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/ 
https://azuzlet.hu/ 
 

Románia 

 
Óriásit javultak a román gazdaság kilátásai 
Az Európai Bizottság javította a román gazdaság idei és jövő évi növekedési kilátásait, eszerint a román gazdaság az idén 
várhatóan 2,5%-kal,2024-ben pedig 3%-kal fog nőni. 2024-ben a román bruttó hazai termék várhatóan 3 százalékkal fog 
nőni. A prognózis szerint a román gazdaság növekedésének fő hajtóerejét a koronavírus-járvány utáni helyreállítási 
alapban előirányzott támogatások képezik, de más európai uniós pénzek felhasználása is segíti majd a romániai 
beruházásokat. A belföldi fogyasztást ugyan visszavetette az infláció, de mégis nőni fog, miután nőtt a minimálbér, 
emelkedtek a nyugdíjak és a közszférában a bérek - olvasható a prognózisban. 
 
Hetvenmilliárdból folytatódik a Románia–Magyarország Interreg program 
Folytatódik a határon átnyúló együttműködések finanszírozása a román–magyar határtérségben, a következő 
periódusban mintegy 70 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió 
és a két állam kormányának támogatásával megvalósuló Interreg VI–Románia–Magyarország program célja, hogy 
„zöldebb, ellenállóbb, összetartóbb” határon átnyúló régió jöjjön létre Románia és Magyarország között, jobban 
kihasználva az együttműködés kínálta lehetőségeket. 
 
Grindeanu szerint jelenleg mintegy 600 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül Romániában 
Romániában jelenleg mintegy 600 kilométernyi autópálya vagy gyorsforgalmi út építési munkálatai zajlanak – közölte 
Sorin Grindeanu közlekedési miniszter. Tavaly mintegy 10,3 milliárd euró értékben írtak alá infrastruktúra-fejlesztési 
szerződéseket, ami megfelel az előző 5 évben aláírt szerződések összegének. Az elmúlt 30 évben most először van a 
Kárpátokat átszelő autósztráda összes szakaszának megépítésére aláírt szerződés.  
 
Katasztrofális a pálya Romániában 
A vasútvonalak 73%-ának lejárt a tervezett élettartama, az idei és jövő évi költségvetésben vasúti pályafelújításra 
előirányzott forrásokból pedig harminchárom kilométernyi pályát lehet korszerűsíteni, ami a lejárt élettartamú vágányok 
alig több mint három ezrelékét teszi ki. 
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Szlovákia 

 
Szlovákia idén elkerüli a recessziót 
Szlovákia gazdasága idén elkerüli a recessziót, ami meghatározó részben az energiaárakra bevezetett állami árplafonnak 
és méretes dotációnak, továbbá az európai uniós források lehívásának köszönhető. A pénzügyminisztérium szerint 
Szlovákia bruttó hazai összterméke (GDP) a tavalyi 1,7% után idén 1,3%-kal nőhet, az éves infláció pedig 9,8% körül mozog 
majd. Az idei évre jósolt 9,8%-os infláció jövőre 5,3%-ra lassulhat, és 2026-ra már visszatérhet a 2% körüli szintre. 
 
A növekvő lakossági fogyasztás hajtja a szlovák gazdaságot 
A szlovák gazdaságnak ugyan sikerült elkerülnie a recessziót, a Statisztikai Hivatal szerint azonban 2022-ben fokozatosan 
csökkent a gazdaság növekedési üteme, miközben a bővülés nagyrészt a lakosság nagyobb fogyasztásával magyarázható, 
ám ez a jelenlegi helyzetben hosszabb távon fenntarthatatlan. Míg 2022 első negyedévében az egy évvel korábbihoz 
képest még 2,9%-kal nőtt a GDP, ez már a második negyedévre 1,3%-ra esett vissza, az év utolsó három hónapjában pedig 
már csak 1,1%-os növekedést mértek, az éves gazdasági növekedés pedig 1,7%-os volt. 
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Megkezdte az áramtermelést a mohi atomerőmű harmadik blokkja 
Megkezdte az áramtermelést a mohi atomerőmű harmadik blokkja, miután befejezték az előírt teszteket. A most 
termelésbe kezdő reaktorblokk egyelőre csak a teljesítménye 20%-án üzemel, ám a következő hónapokban – újabb 
teszteléseket követően – elérheti a 100%-ot, vagyis 471 megawattot. A harmadik blokk beindítása hozzásegíti a vállalatot 
annak a szlovák kormánnyal kötött megállapodásának a teljesítéséhez, hogy megawattóránként 61 eurós áron olcsó 
áramot szállítson a lakosságnak. A negyedik blokk átadását 2025-re várják. 
 
Döntött a szlovák parlament: elutasították a gázvezeték-hálózatra kivetett adót 
A szlovák parlament megszavazta az elnöki vétót, amely elutasította az ország gázvezeték-hálózatára kivetett adót, amely 
az Eustream üzemeltetőjének figyelmeztetése szerint ártana a finanszírozásnak és destabilizálná az egyik legfontosabb 
szállítót az energiaválság közepette. 
 
Döntött a szlovák parlament: szeptember végén tartják az előrehozott választásokat 
Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás azt a határozatot, amellyel lerövidítették a jelenlegi parlament megbízatási 
időszakát, és szeptember 30-ra tűzte ki az előrehozott parlamenti választások időpontját. Az előrehozott parlamenti 
választások kitűzésére azért került sor, mert tavaly decemberben – egy ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról 
tartott parlamenti szavazáson – megbukott Eduard Heger szeptember óta kisebbségben kormányzó kabinetje, amely ettől 
fogva ügyvezető kormányként látja el feladatait. 
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Szlovénia 

 
Szlovéniában piacvezető lett az OTP Csoport 
Lezárta az OTP Csoport történetének eddigi legjelentősebb akvizícióját, a szlovén Nova KBM bank megvásárlását. A 
csoportnak így – a 2019-ben megvásárolt SKB Bankkal együtt – 30% körüli részesedése lett a szlovén bankpiacon, ami az 
ország piacvezető vállalkozásává emeli. A két szlovén leánybank integrációja várhatóan 2024-ben zárul le; az új bank a 
csoport legnagyobb külföldi leánybankja lesz. 
 
Szlovénia és Magyarország tovább erősítené katonai együttműködését 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten tárgyalt Marjan Sarec szlovén védelmi miniszterrel. A felek 
egyetértettek abban, hogy a Nyugat-Balkán biztonsága kiemelt jelentőségű. Mindkét ország elítéli az Ukrajna elleni orosz 
agressziót, és kiáll az ország területi épsége és függetlensége mellett. A katonai együttműködés vonatkozásában a fő 
hangsúly továbbra is a képzéseken – a repülésirányító- és pilótaképzésen –, valamint a hadgyakorlatokon lesz. Tavaly 
fokozták az együttműködést a különleges műveleteknél, és tovább erősítik az összefogást a katonai logisztikában is. 
 
5,4 százalékkal nőtt a szlovén GDP 
A szlovén hazai össztermék (GDP) 5,4%-kal nőtt tavaly, az utolsó negyedévben azonban 0,2%-ra lassult a gazdaság 
növekedési üteme. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 5,7%-kal bővült a GDP éves szinten. Főleg a 
fogyasztás növekedése és a bruttó tőkefelhalmozás hajtotta a gazdasági növekedést, míg a külkereskedelmi mérleg 
negatív hatással volt a GDP-re, mivel az import gyorsabban nőtt, mint az export. A külkereskedelmi többlet 2022-ben 961 
millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 3310 millió euróval. 
 
Megszavazta a szlovén parlament az új belügyminisztert 
A szlovén parlament megszavazta, hogy Bostjan Poklukar legyen az új belügyminiszter, az előző miniszter még 
decemberben mondott le tisztségéről. Poklukar egyik első lépése az lesz, hogy kötelező iránymutatásokat adjon a 
rendőrségnek a korrupció elleni küzdelemben. A migráció kezelésével kapcsolatban hangsúlyozta: a cél az, hogy az év 
végéig lebontsák a kerítést a horvát-szlovén határon. 
 
Mélypontra zuhant az eladott autók száma Szlovéniában tavaly 
Tavaly húszéves mélypontra esett vissza a gépkocsieladások száma Szlovéniában az új autók hiánya miatt, összesen 46 339 
személygépkocsit helyeztek forgalomba Szlovéniában, 14,2%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A furgonok 
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esetében 26%-os volt a csökkenés. Az új autók kínálatának csökkenése és a használt autók importjának visszaesése 
magasabb árakat és hosszú szállítási határidőket eredményezett. Ennek ellenére az autókereskedők tavaly átlagon felüli 
eredménnyel zárták az évet, mivel a magasabb gyártási költségek miatt emelkedett az új autók ára. 
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Európai Unió 

 
Elkerülheti a recessziót az EU 
Az Európai Bizottság a február 13-án közzétett téli időközi gazdasági előrejelzésében közölte, hogy a kedvezőtlen 
feltételek ellenére továbbra is javultak az idei növekedési kilátások, az Európai Unió gazdasága pedig jó eséllyel elkerüli a 
recessziót. 
 
Eldőlt: az Európai Unió betiltja 2035-től a benzines és a dízeles autókat 
Az Európai Parlament február 14-én megszavazta, hogy 2035-től betiltja a környezetkárosító benzin- és dízelüzemű 
autókat. Ezt már régóta tervezték, most szavaztak róla, és 340 képviselő támogatta az ötletet, míg 279-en ellene 
szavaztak, 21 képviselő pedig tartózkodott.  
 
A hidrogén lehet az alkotóeleme Washington és Brüsszel zöld kompromisszumának 
A heves kereskedelmi feszültségek enyhülhetnek, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió engedményeket tesz a 
hidrogénnel kapcsolatban. A washingtoni inflációellenes törvény olyan támogatásokat tartalmaz, amelyek 2030-ig 
csökkenthetik az elem fenntartható módon előállított "zöld" változatának költségeit. 
 
Eddig több mint nyolcszázmilliárd euróba fájt Európának az energiaválság 
Egy belgiumi agytröszt számításai szerint 29 európai ország összesen 768 milliárd eurót költött arra, hogy megvédjék a 
vállalkozásokat és a háztartásokat a megugró energiaáraktól. A lista élén Németország áll. 
 
Az EU jóváhagyta négy európai mobilszolgáltató egyesülését 
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone Group közötti 
ügylet nem csökkenti jelentősen a versenyt a francia, a német, az olasz és a spanyol piacon. 
 
Bizakodóbbak az európai fogyasztók 
Februárban 1,7 ponttal emelkedett – 19 pontra a fogyasztói bizalmi index értéke az eurózónán belül januárhoz képest – 
derül ki az Európai Bizottság legfrissebb, február 20-án délután publikált adataiból. A húsz, eurót használó uniós 
országban mért, mérsékelt javulásról árulkodó tényadat egybevág az előzetes elemzői várakozásokkal. 
 
Budapest másfélszer fejlettebb az EU-átlagnál, az Észak-Alföld viszont a legszegényebbek között van 
Három magyar régió van az EU húsz legszegényebbje között, a budapesti régió viszont a 15. legfejlettebb az unióban – 
számolt az Eurostat. A legfejlettebb vidéki magyar régió váratlanul most már nem a Nyugat-Dunántúl. 
 
Nagyot nőtt az uniós biogazdálkodás, de messze a 25 százalék 
Másfészeresére emelkedett az elmúlt évtizedben az Európai Unióban a biogazdálkodással művelt területek nagysága, de 
így is csak a földek kevesebb mint tizedét állították át az ökológiai termelésre. 
 
Egyre többet fizetünk kártyával, visszaszorulóban a készpénz 
Az euróövezetben minden korosztályban meghaladja az 50 százalékot azok aránya, akik inkább kártyával fizetnek – 
olvasható az Európai Központi Bank legutóbbi, a vásárlók fizetési szokásait vizsgáló kutatásában. Ez hasonlóképp van 
Magyarországon is az OTP Bank megbízásából nemrég készített felmérés szerint. 
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FÁK-országok régió 

 
Magyarországnyi bukást könyvel el Oroszország a szankciókkal 
A szankciók hatása elhúzódik, a szankciós folyamat nem ért véget. Egyre több és több új szankciót vezetnek be. 2026-ra 
190 milliárd dollárnyi bruttó hazai terméket veszíthet Oroszország a háború előtti pályájához képest, ami nagyjából olyan 
országok teljes éves GDP-jének felel meg, mint Magyarország vagy Kuvait. Az elemzők becslései szerint 4,6 százalékos 
lehetett a tavalyi GDP-zsugorodás, miközben az orosz jegybank 2,5%-ra tette ezt.  
 
Oroszország rekordméretű beruházásokkal játszotta ki a szankciókat 
Oroszország úgy vészelte át az Ukrajnával kapcsolatos nyugati szankciókat, hogy növelte a hazai termelésbe és az új 
ellátási útvonalakba történő beruházásokat – jelentette szerdán a Bloomberg, statisztikákra és elemzőkre hivatkozva. A 
jelentés szerint a beruházási kiadások tavaly hat százalékkal nőttek, miközben sok közgazdász arra számított, hogy 
röviddel az ukrajnai konfliktus kirobbanása után ezek akár húsz százalékkal is visszaeshetnek. Az orosz jegybank egy friss 
jelentésében azt írta, hogy a legtöbb orosz vállalkozás 2022-ben vagy növelte a beruházásokat, vagy az előző évi szinten 
tartotta azokat. 
 
Oroszország is felkerült az adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzékébe 
Az Európai Unió illetékes tanácsa felülvizsgálta és frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és 
területek uniós jegyzékét: több országot törölt, ugyanakkor felvette Oroszországot, Costa Ricát, a Brit Virgin-szigeteket 
és a Marshall-szigeteket. Az uniós pénzügyminisztereket tömörítő tanács (Ecofin) brüsszeli ülésén megállapította, hogy 
a felsorolt országok és területek adózási ügyekben nem működnek együtt az Európai Unióval, és felkérte azokat, hogy az 
azonosított kérdések rendezése érdekében működjenek együtt az EU magatartási kódexszel foglalkozó csoportjával. 
 
Az atomerőművekkel tudja igazán bebetonozni a nemzetközi befolyását Oroszország 
Az ukrajnai invázió megindulásával együtt az orosz energiaexport is szárnyra kapott, ezzel nemcsak a Kreml bevételeit, 
hanem az orosz befolyást is generációkra bebetonozva a nemzetközi piacokon. Az orosz nukleáris fűtőanyagok és ehhez 
kapcsolódó technológiák értékesítése 20 százalékos növekedést mutatott 2022-ben, a vevők között pedig az európai 
országok kimagasló helyet foglalnak el. Az ebből befolyó pénznél sokkal fontosabb az a politikai befolyás, amit 
Oroszország a Roszatom terjeszkedésével el tud érni, és amely évtizedes távlatokban is szilárdan ki tud tartani. 
 
32-szeres gazdasági különbség egy felbomlott ország két utódállama között 
Az elmúlt hetekben-hónapokban több szovjet utódállamban alakult ki feszült politikai helyzet, Ukrajna helyzete pedig 
komoly geopolitikai feszültség forrása. A Szovjetunió 15 utódállama sok esetben egymástól erősen eltérő utat tett meg, 
mind politikai rendszerüket, mind gazdasági fejlettségüket és persze lakosságuk életszínvonalát tekintve. Jóllehet 
eltérések az egykori Szovjetunión belül is voltak, meglepő, hogy ma van olyan utódállam, amely a világ élvonalát közelíti, 
és van, amely a 17. legszegényebb a világ nagyjából 200 országa közül. 
 
Gázmezőkön ülnek, mégis bajban vannak 
A posztszovjet Közép-Ázsia öt országa közül háromnak jelentős, Türkmenisztánnak 13,6 trillió, Kazahsztánnak 2,3 trillió, 
Üzbegisztánnak pedig 1,1 trillió köbméter földgáztartaléka van, míg a másik kettő, Kirgizisztán és Tádzsikisztán 
alapvetően importból fedezi a szükségleteit. Drámai helyzetet idézett elő a szokatlanul kemény hideg Közép-Ázsia 
vezető országainak energiarendszerében. Üzbegisztán az év elejétől teljesen leállította a cseppfolyósított gáz exportját, 
és korlátozta a nagyobb ipari üzemek ellátását. Az egyik legnagyobb kazah szolgáltató, a QazaqGaz közben már két éve 
hiányt prognosztizált 2024-re a belső piacon.  
 
A tengizi olaj a Baku-Tbiliszi-Ceyhan vezetéken való szállítása még nem kezdődhetett meg a törökországi földrengések 
miatt 
A kazah Tengizchevroil ügyvezető igazgatója, Kevin Lyon közölte, hogy még nem kezdődött meg az olajszállítás a Baku-
Tbiliszi-Ceyhan olajvezetéken keresztül. Elmondása szerint a törökországi tragikus földrengés infrastrukturális 
létesítményeket is érintette, többek között a törökországi Ceyhan terminált is. Majd hozzátette, „jelenleg nincs 
lehetőségünk tesztszállítmányok indítására. Imádkozunk a földrengés által érintettekért, és alig várjuk, hogy 
kipróbálhassuk ezt az utat.” 
 
A szilárd stratégiai partnerség útján. Magyar-Azeri Üzleti Fórum 
2023. február 17-én, a Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság kilencedik ülését követően Magyar-Azeri Üzleti Fórumot 
tartottak Budapesten. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által szervezett eseményen 87 cég, közte 61 magyar 
és 26 azerbajdzsáni vállalat vett részt. A Kaukázus zászlóhajós országa és a Magyarország között egyre erősödő stratégiai 
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partnerséget mi sem bizonyítja jobban, minthogy a MOL-nak jelentős beruházásai vannak Azerbajdzsánban, a Richter 
gyógyszerszállításai növekvő tendenciát mutatnak, a Hell pedig bérgyártás keretében hódít piacot a „tűz országaként” is 
emlegetett dél-kaukázusi országban.  
 
Dinamikusan bővülnek a kirgiz–magyar gazdasági kapcsolatok 
Magyarország és Kirgizisztán tavaly ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének harmincadik évfordulóját. 
Országunk alapvetően hosszabb ideje tart fenn változó intenzitású kereskedelmi kapcsolatot a nagyjából 6,3 millió fős és 
mindösszesen 1160 amerikai dollár egy főre eső GDP-vel rendelkező és rendkívül dinamikusan átalakuló és fejlődő közép-
ázsiai régióban fekvő országgal, Kirgizisztánnal. Az ENSZ Comtrade adatbázisa szerint Magyarország Kirgizisztánba 
irányuló exportja 12,4 millió dollár volt 2021-ben, amely az előző évhez képest közel 47 százalékos növekedést jelent. 
 
Kazahsztán támogatja, hogy felülvizsgálják az EaEU-s vámok elosztási módszertanát 
Az Eurázsiai Gazdasági Unióban elképzelhető, hogy felülvizsgálják a behozatali vámok összegének elosztási módszerét. 
A kazah pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Unió területére, különösen Oroszországba és Fehéroroszországba 
irányuló áruszállításra vonatkozó korlátozások miatt az áruk Kazahsztánon, Örményországon és Kirgizisztánon keresztül 
történő behozatala megnövekedett. Ebből kifolyólag Kazahsztán kezdeményezte az EAEU importvámok elosztására 
vonatkozó jelenlegi normák felülvizsgálatát. 
 
400 milliárd üzbég szomot irányítanak napelemek telepítésére Taskent állami szervezeteiben 
Taskent 1063 városi és kerületi költségvetéseiből finanszírozott szervezetei (óvodák, iskolák, kórházak, költségvetési 
szervezetek) részére 390 milliárd üzbég szomot terveznek elkülöníteni, mely összeget napelemek telepítésére szánnak. 
A végrehajtásról a fővárosi népképviselő-testület határozata rendelkezik. A korszerűsítést azt követően jelentették be, 
hogy az üzbég elnök aláírta a megújuló energiaforrások és az energiatakarékos technológiák bevezetésének 2023-as 
felgyorsításáról szóló rendeletet. 
 
Nagy-Britannia és az USA közösen támogatják az üzbegisztáni kisvállalati szektort 
Nagy-Britannia taskenti nagykövetsége és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) partnerségi 
megállapodást kötöttek olyan projektekben való együttműködésről, amely az üzbegisztáni kisvállalkozásokat támogatja 
a mezőgazdaságban és a textilgyártásban. A brit nagykövetség sajtószolgálatának közlése szerint ez az első olyan 
partnerség a felek között, amely több üzbég exportőrnek segít abban, hogy teljes mértékben kihasználhassa az Egyesült 
Királyság Fejlődő Országok Kereskedelmi Rendszerét (DCTS). 
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Kína 

 
Szijjártó Péter bejelentette: 8-10 milliárd eurós kínai beruházások jönnek Magyarországra 
Jelenleg is tárgyalások zajlanak négy kínai nagyvállalattal, amelyek eredményeként nyolc-tízmilliárd euró értékben újabb 
beruházások érkezhetnek Magyarországra - tudatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. A 
Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt közölte, hogy ismét találkozott Vang Ji 
államtanácsossal, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatójával. Kiemelte, hogy 
környezetvédelmi okok miatt Európában politikai döntés született a közlekedési szektor kizöldítéséről, amihez elektromos 
autókra és akkumulátorokra van szükség, márpedig utóbbi területen messze a keleti cégek a piacvezetők, azon belül is a 
kínaiak. 
 
A kínai jegybank nem változtatott az alapkamaton 
A kínai központi bank 3,65 százalékon tartotta az egyéves hitelek referenciakamatát (Loan Prime Rate/LPR) hétfői 
döntésével. A jegybank ezt a kamatot tavaly augusztusban változtatta utoljára, akkor 3,7 százalékról a jelenleg is érvényes 
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3,65 százalékra szállította le. A kínai központi bank ugyancsak nem nyúlt az ötéves lejáratú hitelek kamatához, továbbra is 
4,3 százalékon tartja. Szakértők szerint a jegybank a következő hónapokban azonban már csökkentheti a kamatszintet a 
gazdaság élénkítése céljából.  
 
Növekedésnek indult a kínai gazdaság 
A piaci újranyitás után lendületet vehet Kína gazdasága, mivel a növekedésre összpontosító politikai pragmatizmusa 
felélesztette az üzleti és munkaerőpiaci bizalmat - mondta Robin Xing, a Morgan Stanley kínai részlegének vezető 
közgazdásza a Xinhua hírügynökségnek adott interjújában. "A GDP-növekedés 2023-ban elérheti az 5,7 százalékot, ami a 
globális növekedés 40 százalékát adja majd" - mondta. 
 
Nagy a szigor Kínában, jobban megfigyelik a bankokat 
Differenciáltabb szabályozási rendszert vezet be a kereskedelmi bankok tőkemegfelelésének és kockázatkezelésének 
értékelésére a kínai bankfelügyelet és a központi bank azért, hogy hatékonyabban védhessék meg magukat az ország 
pénzügyi rendszerét fenyegető kockázatoktól – írja a Reuters. A Kínai Bank- és Biztosítási Szabályozó Bizottság és a Kínai 
Népbank szombaton közösen módosított szabálytervezeteket tett közzé, amelynek célja közleményük szerint a 
kockázatmérés javítása és ezzel a gazdaság fejlesztése. 
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Törökország 

 
Mélybe rántja a török gazdaságot a földrengés 
A Turkonfed, azaz a Török Vállalkozási és Üzleti Konföderáció szakemberei szerint a február 6-i rengések 84 milliárd USD 
kárt okozhattak, ez a török GDP 10%-ának felel meg. A földrengés 70,8 milliárd USD kárt okozhatott az épületekben, és 
10,4 milliárd USD esett ki a termelésből.  Az ország infrastruktúráját ért károk miatt a török költségvetés idei 
államháztartási hiánya elérheti a GDP 5,4%-át az eddig előre jelzett 3,5% helyett. Első körben 100 milliárd lírát (5,3 milliárd 
USD-t) különítettek el katasztrófaelhárításra. Február 20-án újabb, 6,3-as erősségű utórengés rázta meg Törökország déli 
részét, amely legalább 3 ember halálát okozta, és több százan megsérültek. 
 
A földrengések megbénították a török acélipart 
A törökországi földrengések a nemzetközi acéliparban is fennakadásokat okoznak, miután az érintett területeken több 
nagy gyárban is leállt a termelés. A húzóágazat kényszerleállása újabb csapást mér az egyébként is kritikus állapotban lévő 
török gazdaságra. A dél-törökországi acélművek, melyek a nemzeti acéltermelés egyharmadát adják, várhatóan hetekig 
zárva maradnak, a gyártósorok nem működnek, a dolgozók pedig megpróbálnak megbirkózni a régiót megrázó hatalmas 
kettős földrengés hatásaival. 
 
Kulcsfontosságú pillanatban jött a török katasztrófa, Erdogan jövőjét is eldöntheti 
Akár a májusi török elnökválasztásra is jelentős hatással lehet a héten történt katasztrófa, mely a helyi hatóságok 
felelősségére és lassú reakciójára is rávilágíthat. Három hónappal a választás előtt a jelenlegi helyzet kezelése akár a több 
mint húsz éve hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan török elnök politikai jövőjét is eldöntheti. 
 
Összehangolja a török adományszállítást az EU, a magyar biztosnak is fontos szerep jut 
Az Európai Bizottság adományozói konferenciát szervez az uniós tagállamok, a szomszédos országok, az ENSZ-tagok, a 
nemzetközi pénzügyi intézmények és más érdekelt felek pénzügyi hozzájárulásainak összehangolására. Az eseménynek 
március folyamán Brüsszelben adnának otthont. A konferencia elnöke Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és a 
csatlakozási tárgyalásokért felelős uniós biztos, valamint Johan Forssell, a nemzetközi fejlesztési együttműködésért és 
külkereskedelemért felelős svéd miniszter lesz. 
 
100 millió dollárt ad az USA a török földrengés károsultjainak megsegítésére  
Törökországba látogatott Antony Blinken amerikai külügyminiszter, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását a 
közelmúltbeli súlyos földrengés által sújtott NATO-szövetségesének. Blinken bejelentette, hogy az Egyesült Államok 
további százmillió dollárral járul hozzá az otthonukat elvesztett törökök megsegítéséhez. Két évvel ezelőtti hivatalba 
lépése óta Blinkennek ez az első törökországi látogatása 
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Itt az áttörés? Fontos bejelentést tett a török külügyminiszter 
Antony Blinken amerikai külügyminiszter február 20-án Ankarában kijelentette, hogy Washington határozottan támogatja 
Finnország és Svédország mielőbbi NATO-csatlakozását. Szerinte a két ország már elegendő lépést tett a csatlakozás 
érdekében, de a török külügyminiszter további konkrét lépéseket tart szükségesek. A török diplomácia vezetője, Mevlüt 
Cavusoglu azonban jelezte: hamarosan folytatódnak a svéd és finn NATO-csatlakozásról szóló, korábban felfüggesztett 
tárgyalások. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Az USA-ban sincs elég szaki 
Joe Biden amerikai elnök hatalmas beruházási hullámot indított el az országban, hogy csökkentse a függőséget Kínától. 
A kormányzat célja, hogy a vállalatok visszatelepítsék hazájukba a szakmunkákat a több évtizednyi kiszervezés után. A 
hazai piacot védő ötlet igazán jól hangzik, ám a kivitelezés bökkenőbe ütközött: egyrészt nincs elég építőipari munkás, 
aki megépítené a gyárakat, másrészt szakmunkás, aki dolgozna azokban. 
 
Lassult az infláció az Egyesült Államokban januárban 
Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala közölte, hogy a januári fogyasztói áremelkedés 2021 októbere 
óta a legkisebb volt, 6,4%-ra mérséklődött a decemberi 6,5%-ról. Az elemzői várakozások átlagában 6,2%-os januári 
infláció szerepelt. Havi szinten a fogyasztói árindex az elemzői várakozásokkal összhangban 0,5%-kal emelkedett a 
decemberi 0,1%-os emelkedést követően. 
 
Aggódnak a bankvezérek, miközben azt mondogatják, hogy minden rendben  
A bankok optimisták a gazdasági helyzettel kapcsolatban a recessziós előrejelzések ellenére, néhány pénzintézet 
azonban mégis lépéseket tesz a spórolás érdekében.  
 
Amerikaiak millióit kényszeríti menekülésre a klímakatasztrófa 
Az egyre súlyosbodó természeti csapások, például hurrikánok és áradások miatt tavaly több mint hárommillió felnőttnek 
kellett elhagynia az otthonát az Egyesült Államokban. Globálisan még rosszabb a helyzet. 
 
Több ezer dolgozót bocsát el Európában a Ford 
Ahogy a Ford maga mögött hagyja a belső égésű motorok fejlesztését, a hajtáslánccal kapcsolatos munka is jóval 
kevesebb lesz. A Ford mintegy 3800 termékfejlesztési és adminisztrációs munkahelyet szüntet meg Európában a 
következő három év során – közölte az autógyártó, az emelkedő költségekre és az áramvonalasabb szervezet igényére 
hivatkozva. 
 
Beüthet a narancshiány Amerikában: ki nem találnád, mivel helyettesítenék 
A rekordalacsony amerikai narancstermés magasabb árakat eredményezett, a helyettesítő termék pedig az almalé. 
Lengyelországnak tehát jó kilátásokkal kecsegtet az amerikai almasűrítmény-piac. 
 
PanIQ: magyar álomból amerikai valóság 
Öles léptekkel halad a globális piacvezető pozíció felé egy magyar startup, a szabadulószobák építésével és 
üzemeltetésével foglalkozó PanIQ Room. A cégcsoport fő piacának az Egyesült Államok számít, de a franchise 
rendszerben terjeszkedő lánc gyakorlatilag már minden kontinensen megvetette a lábát.  
 
Magyar doboz indul hódítóútra az Egyesült Államokban 
Az amerikai piacra is beköszönt a hazai prémiumcsomagolásokat gyártó Sz.Variáns Kft., ahol a LISS Zrt. patrongyártó 
termékeinek adja a csomagolást. A hazai fogyasztók leggyakrabban a Stühmer-dobozokon keresztül találkozhatnak a 
céggel. Egyre nagyobb szerepet kapnak az ajándékpiacon a luxusmárkák csomagolásai is, ahol szintén erőteljesen jelen 
van a debreceni cég. 
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Kanada 

 
Kanadában is érződik a válság hatása 
Az infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt egyre kevésbé bíznak abban a kanadaiak, hogy lesz elég pénzük 
nyugdíjba vonulni. A felmérések szerint a leginkább az élelmiszereken próbálnak spórolni az emberek Kanadában, és a 
lakosok 70%-a aggódik a pénzügyei miatt. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Mexikó államosítja a lítiumkészleteit 
Újabb lépéséhez érkezett Mexikó a lítiumkészleteinek államosítási folyamatában. Andres Manuel Lopez Obrador elnök 
szombaton aláírta azt a rendeletet, amely az államosítással kapcsolatos felelősséget az energiaügyi minisztériumra 
ruházza át, miután tavaly áprilisban a kormány már kimondta a lítiumlelőhelyek államosításának szükségességét - írja a 
Reuters. Mexikó számos lítiumlelőhellyel rendelkezik, amelyet természetesen az tesz most kiemelten fontossá, hogy az 
elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához óriási kereslet mutatkozik az anyag iránt. 
 
Mexikó és az ESA 
Az Európai Űrügynökség (ESA) együttműködési megállapodást kötött a közép-amerikai ország űrügynökségével. Az ESA 
és a Mexikói Űrügynökség (Agencia Espacial Mexicana, AEM) közötti szerződést február 14-én írták alá. A cél, hogy a 
partnerek között szorosabbra fűzzék a szakmai kapcsolatokat és közös projekteket indítsanak. Az együttműködés fő 
területei az oktatás, a műholdas földmegfigyelés és az űralkalmazások lehetnek. A szerződést Mexikóvárosban látta el 
kézjegyével Eric Morel de Westgaver, az ESA európai, jogi és nemzetközi ügyeiért felelős igazgatója és Salvador Landeros 
Ayala, az AEM főigazgatója. Jelen volt még Rogelio Jimenez, a mexikói kormány infrastruktúráért, távközlésért és 
közlekedésért felelős államtitkára is. 
 
Amerikai vízumot kér Brazília bukott elnöke, Jair Bolsonaro 
Féléves turistavízumért folyamodott az Egyesült Államokban a „trópusi Trump”, akinek hívei megpróbálták erőszakkal 
megváltoztatni az elnökválasztás eredményét Brazília fővárosában. „Sajnálkozását” fejezte ki az exelnök az erőszakos 
akciók miatt, de közölte, hogy „neki semmi köze sem volt hozzájuk”. Jair Bolsonaro december 30. óta Floridában él. Az 
exelnöknek az a problémája, hogy diplomata útlevéllel érkezett az Egyesült Államokba, hiszen utódját csak január elsején 
iktatták be Brazíliában, akkor formálisan még ő volt az államfő. A diplomata vízum azonban 30 napon belül lejár. Ezért 
kellett most turistavízumért folyamodnia Jair Bolsonaronak, aki 34 évi közszolgálat után pihenni akar. Majd pedig eldönti, 
hogy mihez is kezd - válaszolta a BBC tudósítójának kérdésére Jair Bolsonaro ügyvédje Floridában. 
 
Brazília elnöke amerikai-orosz-kínai tárgyalást kezdeményez 
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök Washingtonban felajánlotta közvetítői szerepét az ukrajnai rendezés érdekében. A 
tavaly decemberben államfővé választott politikus a CNN hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta, kész tárgyalni az 
amerikai, az orosz és a kínai elnökkel is. Továbbá megerősítette, hogy országa nem fog fegyvert szállítani Ukrajnának. Az 
ukrajnai háborúval kapcsolatban Luiz Inácio Lula da Silva hangsúlyozta, hogy ő a béke pártján áll, ennek érdekében 
döntött a be nem avatkozás politikája mellett, és ezért utasítja el, hogy országa hadi felszerelést küldjön Ukrajnába. 
 
Az IMF óva int El Salvador Bitcoin kötvényeitől 
Az IMF továbbra is kritizálja El Salvador bitcoinnal kapcsolatos döntéseit. A szervezet elismeri, hogy a potenciális 
kockázatok eddig nem okoztak nagyobb problémát, de a digitális valutát, mint fizetőeszközt túl kockázatosnak tartja, és 
a Bitcoin kötvények bevezetését sem díjazza. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az országnak figyelembe kellene 
vennie a kockázatokat. A nyilatkozat egy virtuális megbeszélés során hangzott el, és az új technológia használatának több 
aspektusára is kitért. A tárgyalás alatt többek között szó esett az országban zajló gazdasági fejleményekről, kilátásokról, 
de legfőképp a digitális valutát érintő kockázatokra hívták fel a figyelmet. 
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El Salvador Bitcoin Nagykövetséget nyit az USA-ban 
A svájci Lugano városa után El Salvador kormánya Bitcoin Nagykövetséget nyit az Egyesült Államokban, Texasban is. A 
kormányközi együttműködés célja, hogy egyrészt Bitcoin Követséget hozzanak létre, (El Salvador képviseleti irodát 
létesít Texasban) másrészt, hogy új közös projekteken dolgozzanak együtt a bitcoin bevezetésének előmozdítása 
érdekében. Milena Mayorga, El Salvador amerikai nagykövet február 14-én jelentette be a hírt Twitter oldalán. “A texasi 
kormány helyettes államtitkárával, Joe Esparzával folytatott megbeszélésemen megvitattuk a második Bitcoin 
Nagykövetség megnyitását, valamint kereskedelmi és gazdasági csereprojektek lehetőségét” – közölte Mayorga. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.hvg.hu/ 
https://hirstart.hu/  
https://hu.euronews.com/ 
SG.hu - Informatikai és Tudományos Hírmagazin 
 

Közel-Kelet 

 
Kijevbe utazott az izraeli külügyminiszter 
Az izraeli diplomácia vezetője, Eli Cohen az ukrán fővárosba érkezett, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnökkel, és újra megnyissa Kijevben az izraeli nagykövetséget. 
 
Új partnerség: Bahreinben nyit gyártókapacitást a MOL 
Novák Katalin köztársasági elnök az első magas rangú állami képviselő, aki Bahreinben hivatalos látogatáson vehet részt. 
A kicsi, de fontos arab királysággal erősödnek a kétoldalú kapcsolataink; Bahrein és Magyarország egyaránt a béke pártján 
áll. A MOL pedig fontos üzleteket kötött, Világi Oszkár, a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese több részletet is 
megosztott tudósítónkkal. 
 
Magyar cégeket is várnak az emirátusi fejlesztési programba 
Rashid Bin Ahmed Al Maktoum sejk, a dubaji uralkodó család tagja bejelentette, hogy együttműködési lehetőséget kínál a 
közép-kelet-európai régió vállalatainak. Az üzletember RAM Investmenten cégén keresztül az „Operation 300 Billion” 
elnevezésű nemzeti fejlesztési programban való részvételre buzdította többek között a hazai vállalatokat. 
 
Nem mindennapi fizetőeszköz bevezetését tervezi az Egyesült Arab Emírségek 
Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja szerint a program kilenc olyan kezdeményezésből áll majd, amelyek célja, 
hogy az országot pénzügyi és digitális fizetési központtá tegyék. A Finextra azt írja, hogy a program első szakaszában 
bevezetésre kerül egy kártyarendszer, a határokon átlép és egy kiskereskedelmi használatú CBDC, valamint egy azonnali 
fizetési platform. A bank szerint ezek elősegítik a pénzügyi integrációt, az innovációt és a készpénzmentes társadalom 
megteremtését. 
 
Élet az olajmilliárdok után: szédítő változásokkal kell megbirkóznia az arab királyságoknak 
Az Öböl-menti arab országoknak az elkövetkező évtizedekben ijesztő átállással kell megbirkózniuk, hiszen egyre inkább 
megérett az idő a fosszilis tüzelőanyagokról való leválásra. Ezzel párhuzamosan azonban egy másik, ugyancsak 
szembetűnő átmenet is zajlik: az államilag irányított gazdaságok és a konzervatív szociális normák helyett a liberálisabb és 
nyitottabb társadalmak felé történő elmozdulás. 
 
Videójáték-nagyhatalommá válik Szaúd-Arábia 
Szaúd-Arábia csökkenteni akarja olajfüggőségét, ennek érdekében a vagyonalapja számtalan cégbe fektetett be. Ennek 
része a gamingszektorban történő terjeszkedés, most a Nintendóban vettek részvényeket. Rijád 38 milliárd dollárt tervez 
befektetni a gamingszektorba, hogy 2030-ra az olajmonarchiát az e-sport központjává tegye. Mohammed bin Szalmán 
trónörökös, a sivatagi királyság tényleges vezetője ismert videójáték-rajongó, aki korábban azt nyilatkozta, hogy az ő 
generációja ismerkedett meg először a játékokkal. 
 
Debütált Sara, az első szaúdi humanoid robot - Hihetetlen, mire képes 
Szaúd-Arábia bemutatta az első mesterséges intelligencia alapú humanoid robotját a LEAP23 technológiai konferencián. 
A Sara névre hallgató robot érti a királyságban beszélt arab dialógusokat, táncol, illetve üzenetekben kommunikál az 
emberekkel. - írja az Interesting Engineering. 2022 szeptemberében Szaúd-Arábia három új robotot mutatott be, amelyek 
a Koránt szavalják, prédikálnak és imára hívnak (azan) az iszlám legszentebb mecsetében, Mekkában. 
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Afrika 

 
Az afrikai vezetők újrakezdik a szabadkereskedelmi övezetről szóló tárgyalásokat 
Három évvel ezelőtt az optimizmus lángja közepette az afrikai vezetők 17 éves alkudozás után hivatalosan is létrehoztak 
egy új, az egész kontinensre kiterjedő szabadkereskedelmi övezetet. Az ún. „kasszasiker” paktum valósággá alakítása 
azonban továbbra is nehéz feladat. Az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térségnek (AfCFTA), amelyet a világ 
népességét tekintve a világ legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményeként tartanak számon, 55 afrikai országból 54 a 
tagja, Eritrea az egyetlen kitartó. 
 
Nigéria nem elégszik meg a Mastercarddal és a Visa-val 
Nigéria saját belföldi kártyahálózatot indított a központi bank közreműködésével. A programtól azt remélik, hogy valódi 
alternatívaként szolgálhat a nigériaiak számára az olyan külföldi kártyatársaságokkal szemben, mint a Mastercard és a Visa. 
A hosszú távú cél Afrika legnagyobb gazdaságának készpénzmentesítése és a lakosság megkímélése a külföldi tranzakciós 
díjaktól. A nigériai központi bank (CBN) kormányzója, Godwin Emefiele bejelentése nem az első digitális újítás az ország 
pénzügyi rendszerében. Afrika első digitális valutáját, az eNaira-t is Nigéria vezette be még 2021-ben. 
 
Akufo-Addo elnök reményei szerint Ghána márciusban köthet megállapodást a Nemzetközi Valutaalappal  
Ghána optimista a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folyó tárgyalások lezárását illetően, és reméli, hogy márciusig 
megkapja az IMF támogatását. Helyi híradások szerint az egyik követelmény, a hazai adósságcsere-program témájának 
tisztázása gyakorlatilag befejeződött, megnyitva az utat az ország előtt, hogy dűlőre jusson az IMF-fel. Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo elnök biztosította erről a vendég német szövetségi pénzügyminisztert, Christian Lindnert, akivel az accrai 
jubileumi házban folytatott megbeszéléseket. 
 
Ezt nem gondolta volna Afrika mezőgazdaságáról! 
Akinwumi Adesinának, az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB) elnökének a Dakar-II csúcsértekezleten bejelentett becslése 
szerint, az afrikai kontinens agrártermelésének értéke 2030-ig elérheti az évi 1.000 milliárd dollárt. Ennek a becslésnek az 
alapját az a tény képezi, hogy a világ szántóföld vagyonának több mint 60 százaléka Afrikában található, és annak 
művelésében a lakosság más földrészekkel összehasonlítva jóval magasabb hányada vesz részt. 
 
Moszkva és Párizs titkos háborúja Afrikában  
Franciaország látványosan veszít politikai, gazdasági és katonai befolyásából a volt afrikai gyarmatain. A franciák által 
hagyott résbe szinte mindenhol beférkőzik Oroszország, mégpedig a Wagner zsoldos alakulatot előretolva. Az orosz–
francia váltás egyértelműen jelzi, hogy Moszkva növeli afrikai befolyását, miközben új országok „meghódítására” törekszik. 
A Wagner-csoport valamilyen szinten – nem ennyire kiterjedt szerződéssel és jelentősebb katonai létszámmal, mint a fent 
említett három országban, de – az 54 afrikai államból 38-ban jelen van.  
 
Adottak a sikeres magyar-egyiptomi gazdasági együttműködés feltételei 
Adottak az eredményes gazdasági együttműködés feltételei Magyarország és Egyiptom között, ami az eddigi sikerek 
mellett újabb lehetőségeket tartogat a két ország vállalatai számára - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórumon arról számolt be, hogy 
tovább erősödött a megbízható és kiszámítható partnerségek jelentősége. Kiemelte: noha a két ország távol van 
egymástól, és számos más tekintetben is különbözik, a kölcsönös tiszteletre alapozott kapcsolatok jelentős sikerekre 
vezettek. 
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Újabb díjemelés okozhat fejfájást az olajpiacon 
Az egyiptomi Szuezi-csatorna hatóság (SCA) áprilistól megemeli a nyersolaj- és kőolajtermék-szállító tartályhajók 
tranzitdíját. Indoklásuk szerint a globális kereskedelem növekedése és a hajók gazdaságos működésének javítása miatt van 
szükség a drágításra - írja a GCaptain.com hajózási szakportál. Közben Egyiptom azon dolgozik, hogy javítsa a hajózás 
feltételeit, tanulva az Ever Given 2021-es megfenekléséből. 
 
Tovább kell erősíteni magyar-algériai agrárkapcsolatokat 
A biztonságos élelmiszer-ellátás érdekében kiemelten fontos, hogy hazánk is megismerje az algériai termelési 
tapasztalatokat és technológiákat – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Mohamed Abdelhafid 
Henni-t Algéria mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcavezetőjét. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy megvan az 
alapja a stratégiai együttműködésnek Magyarország és Algéria között. Az elmúlt időszakban pedig örvendetesen 
erősödtek agrár-külkereskedelmi kapcsolataink. 
 
A megújuló energiák terén Afrika lehet az Unió legfontosabb partnere 
Afrika valószínűleg Európa legfontosabb partnere lesz a megújuló energiaellátás növelésében és a zöld hidrogénre való 
átállásban - mondta Frans Timmermans, az az Európai Bizottság alelnöke. Miközben Európa növeli hazai megújulóenergia-
termelését, a szükséges szintek biztosításához a határain túlra is ki kell néznie. A hiány pótlása érdekében sokan Afrikát 
keresik meg Európából, ahol nagy a megújulóenergia-termelés, különösen a napenergia potenciálja. 
 
Az afrikai migráció továbbra is intenzív marad 
2023 januárjában jelent meg a Stratégiai Tanulmányok Afrika Központjának (Africa Center for Strategic Studies) 
előrejelzése, amely a 2023-ban várható afrikai migrációs trendekkel foglalkozik. A tanulmány szerint a kontinenst érintő 
migrációs folyamatok a jövőben is növekvő tendenciát fognak mutatni. 2010-hez képest 30 százalékkal emelkedett az 
afrikai migránsok száma 2020-ig, meghaladva a 40 milliót. 2023-ban várhatóan folytatódni fog ez az emelkedő tendencia. 
 
Líbia partvédelmi járőrhajót kapott a V4-ektől 
Líbia átvette a partok ellenőrzését szolgáló első járőrhajót, amelyet a V4-ek finanszíroztak. Az eszköz az 
emberkereskedelem feltartóztatását és a partok ellenőrzését szolgálja. A hajót Líbia külügyminisztere, Nadzsla el-Mangús 
vette át Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Várhelyi Olivér európai biztos jelenlétében a venetói Adria egyik 
hajógyárában. 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Hatalmas beruházásokkal készül Ausztrália a 2032-es olimpiára 
Az ausztrál kormány és Queensland állam vezetése hétmilliárd ausztrál dolláros (1700 milliárd forint) beruházáscsomagról 
állapodott meg a 2032-es olimpiának otthont adó Brisbane-ben. A szövetségi kormány számos egyéb felújítás mellett 
fedezi egy 17 ezer férőhelyes csarnok felépítését, míg az állam vállalja az ötkarikás játékok fő helyszínéül szolgáló Gabba 
Stadion részleges elbontását és újjáépítését. 
 
Ausztrália is száműzi a kínai biztonsági kamerákat a kormányzati épületekből 
Az Ausztrál Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy a kormányzati épületekben országszerte le fogják cserélni a kínai 
Hikvision és Dahua cégek által gyártott biztonsági kamerákat. Az indoklás szerint a gyártók túlságosan szoros kapcsolatban 
állnak a kínai állammal, ezért elővigyázatosságból eltávolítják az eszközöket. 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230215/ujabb-dijemeles-okozhat-fejfajast-az-olajpiacon-597036
https://kormany.hu/hirek/tovabb-kell-erositeni-magyar-algeriai-agrarkapcsolatokat
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/megujulo-energiak-afrika-europai-unio-partnerseg-frans-timmermans-energiaellatas.767091.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20230206-migraciokutato-elemzese.html
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20230207-libia-a-v4-ektol-kapott-orhajot
https://makronom.mandiner.hu/
https://www.naijanews.com/
https://www.agroinform.hu/
https://fintech.hu/
https://www.africanews.com/
http://www.kormany.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.magyarnemzet.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20230217/hatalmas-beruhazasokkal-keszul-ausztralia-a-2032-es-olimpiara-597626?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ausztralia-is-szamuzi-a-kinai-biztonsagi-kamerakat-a-kormanyzati-epuletekbol/


Alkoholtilalmat vezet be Ausztrália 
Ismét alkoholtilalmat vezetnek be több, az ausztráliai Északi Területeken élő őslakos közösségben válaszul a növekvő 
bűnözési rátára. A rendelkezés alól az őslakos közösségek akkor kérhetnek felmentést, ha tagjaik legalább 60 százaléka 
egyetért a kérelemmel, és emellett be tudnak mutatni olyan tervet, amely az alkoholfogyasztás megfékezésére irányul. A 
tilalom tavaly júliusi lejártával egyes területeken tizenöt év óta először vált legálissá az alkoholfogyasztás, ezt követően 
jelentősen emelkedett az erőszakcselekmények száma. 
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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