
 
 

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 

 
Lazítanak a maszkviselési szabályokon Ausztriában 
Lazítanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozásokon, nem lesz kötelező az 
FFP2-es maszk beltéri viselete - jelentette be Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter, aki a döntést a csökkenő 
fertőzésszámokkal indokolta. Az életbe lépő lazítások értelmében csak az élelmiszert áruló boltokban, 
tömegközlekedésen, kórházakban, gyógyszertárakban és szociális otthonokban kell viselni a maszkot. 
 
Nyalókás PCR-tesztekkel készül Bécs a koronavírus újabb hullámára 
Mivel a hat évnél fiatalabb gyerekek számára még nincs hivatalosan engedélyezett koronavírus elleni védőoltás, őszre az 
összes bécsi óvodában elérhetővé teszik a nyalókás PCR-tesztet. Így szeretnék megakadályozni a fertőzési gócok 
kialakulását. 
 
Nem volt baráti az osztrák kancellár és Putyin találkozója 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában Karl Neuhammer osztrák kancellár – jelentette az osztrák 
kormányfő moszkvai látogatásáról a Reuters. Ez nem volt egy baráti találkozó – húzta alá Neuhammer az osztrák 
kormány által kiadott közleménye szerint. Hozzátette, hogy a legfontosabb üzenete Putyinnak az volt, hogy az ukrajnai 
háborúnak véget kell vetni, mert „egy háborúban mindkét oldalon csak vesztesek vannak”. Nehammer első európai uniós 
vezetőként találkozott Putyinnal személyesen azóta, hogy az orosz elnök február 24-én elrendelte Ukrajna lerohanását. 
 
Gázáremelés: utalvánnyal kompenzálják az embereket Ausztriában 
A regionális piacvezetők mintegy 26 százalékos pluszköltséget terheltek a felhasználókra, míg más szolgáltatók még 
drámaibb növekedésről számoltak be. A kormány 150 eurós utalvány kiosztásáról döntött: ebből a legjobban keresők 
kivételével minden fogyasztó részesül. Egyetlen háztartás - amely a 26 százalékos gázáremelkedést tapasztal - majdnem 
elegendő kompenzációt kap így arra, hogy a 2022-es többletköltségét fedezze. Ezen felül további 150 euró áll 
rendelkezésre a szociálisan hátrányos helyzetűek számára. 
 
Koronavírus: minden hatodik szálloda bajba került Bécsben 
Sok bécsi szálloda nem élte túl a járványt - jelentette az Osztrák Szállodaszövetség (ÖHV). Egyesek hagyták, hogy lejárjon 
a bérleti szerződés, míg mások egyszerűen nem akarták folytatni, ezért minden hatodik bécsi hotel bajba került a 
koronavírus-járvány alatt, és az elmúlt két évben a hotelek 16 százaléka végleg bezárt - írja a Kurier az Osztrák 
Szállodaszövetség adatai alapján. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgium csaknem 200 milliárd értékű tranzakciót blokkolt, mióta a szankciók életbe léptek 
Vincent van Peteghem belga pénzügyminiszter közleménye szerint az Oroszország elleni gazdasági szankciók kezdete 
óta Belgium körülbelül 196,4 milliárd euró értékű tranzakciót és 2,7 milliárd euró orosz vagyont zárolt. A befagyasztott 
vagyon az európai szankciós listán szereplő 877 személyhez és 62 jogi személyhez tartozik, a tranzakciók blokkolása pedig 
az Európai Unió által Oroszországgal szemben elrendelt más korlátozásai miatt történt. 
 
Belgiumnál csak Romániának lesz nagyobb a költségvetési hiánya 2027-ben 
Az IMF előrejelzései szerint az ipari országok közül Belgiumban lesz az idén a legnagyobb a költségvetési hiány, a 
szervezet ezzel egyidőben csökkentette Belgium növekedési előrejelzését az ukrajnai háború hatásai miatt és már csak + 
2,1% bruttó hazai termék (GDP) növekedést vár, ami kevésbé optimista, mint a Belga Nemzeti Banké előrejelzése (2,4%). 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220414/hetvegen-lazitanak-a-maszkviselesi-szabalyokon-ausztriaban-539667
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/becs-ausztria-koronavirus-pcr-teszt.750169.html
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/04/nem-volt-barati-az-osztrak-kancellar-es-putyin-talalkozoja
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/04/nem-volt-barati-az-osztrak-kancellar-es-putyin-talalkozoja
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-becs-gaz-energia-aremelkedes-inflacio.750310.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-becs-koronavirus-turizmus-szalloda.750134.html
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://liner.hu/belgium-szankcio-orosz-tranzakciok/
https://www.lesoir.be/437056/article/2022-04-20/seule-la-roumanie-aura-un-deficit-budgetaire-plus-eleve-que-la-belgique-en-2027


A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2027-ben Belgiumban lesz a legnagyobb költségvetési hiány, az EU-n belül 
csak Románia fogja megelőzni Belgiumot ebben a gazdasági mutatóban. 
 
Hollandia lassítaná Ukrajna EU-csatlakozását 
A holland kormány nem szeretné, hogy Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozzék az EU-hoz, miután az Európai 
Bizottság közölte, hogy a folyamat első szakasza még idén nyáron lezárulhat - írta szerdán a DutchNews című holland 
hírportál. 
 
Rekord húsvéti forgalmat regisztráltak Hollandia nagy üdülőparkjaiban 
Kimagasló foglaltságú húsvéti szezont zárnak a holland üdülőparkok az idén (EuroParcs, Landal GreenParks, Center 
Parcs, Roompot), amely alapvetően a belföldi turizmus fellendülésének köszönhető, ugyanakkor szép számban érkeztek 
vendégek a szomszédos Belgiumból és Németországból is. A Center Parcs létesítményeiben a májusi foglalások már 
meghaladják a koronavírus-járvány előtti adatokat, míg az EuroParcs 40 üdülőparkjában 95%-os volt a foglaltság az 
ünnepek alatt. A Landal GreenParks kiemelte a német vendégek számának növekedését, a Roompot házaiban pedig a 
vendégek 35%-a külföldről érkezett.  
 
FORRÁS: 
www.liner.hu  
www.lesoir.be  
www.napi.hu  
www.nu.nl  
 

Csehország 

 
Csehország javítja az ukrán tankokat 
Cseh fegyvergyártó cégek fogják javítani a háború során megsérült ukrán nehéz katonai járműveket. A két ország között 
megkötött első szerződés a T–64-es harckocsik javítására vonatkozik, amelyet a Czechoslovak Group vállalatai fognak 
elvégezni. A tervek szerint a megállapodás a jövőben kiterjeszthető a BRD és BRDM páncélozott felderítő járművek 
javítására is, és további cseh cégek bevonására is sor kerülhet – közölte a tárca. 
 
Inflációs sokk Csehországban 
Csehországban márciusban az éves infláció megközelítette a 13 százalékot, amivel még a sokkoló februári pénzromlást is 
felülmúlta. Ilyen áremelkedésre több mint húsz éve nem volt példa az országban. 
 
Az ukrán-magyar kettős állampolgároknak üzent Csehország 
Ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező, de magukat magyar útlevéllel igazoló ukrán menekültek nem 
számíthatnak semmiféle hatósági segítségre Csehországban - hívta fel a figyelmet Vít Rakusan cseh belügyminiszter. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.napi.hu 
www.infostart.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Brit külügyminiszter: az Egyesült Királyság támogatná Svédország és Finnország NATO-csatlakozását 
Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Liz Truss csütörtökön egy tweetben jelentette be, hogy az Egyesült Királyság 
támogatná Svédország és Finnország NATO-csatlakozási kérelmét. A tweetben a brit külügyminiszter úgy fogalmazott, 
a két ország szabadon, mindennemű külső beavatkozás nélkül dönthet jövőjéről. 
 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/hollandia-lassitana-ukrajna-eu-csatlakozasat.750339.html
https://www.nu.nl/economie/6195513/nederlandse-vakantieparken-nagenoeg-vol-tijdens-pasen.html
http://www.liner.hu/
http://www.lesoir.be/
http://www.napi.hu/
http://www.nu.nl/
https://www.vg.hu/kozelet/2022/04/csehorszag-javitja-az-ukran-tankokat
https://www.vg.hu/kozelet/2022/04/csehorszag-javitja-az-ukran-tankokat
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/inflacios-sokk-csehorszagban.750226.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://infostart.hu/kulfold/2022/04/14/az-ukran-magyar-kettos-allampolgaroknak-uzent-csehorszag
http://www.vg.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.infostart.hu/
https://liner.hu/egyesult-kiralysag-tamogatna-svedorszag-es-finnorszag-nato-csatlakozasat/


Eltűntek a magyarok a brit egyetemekről, az Európai Parlament előtt két diák akcióterve 
Négymillió forint helyett ma már tizenhat millió forint is lehet egy brit egyetem éves tandíja. A brexit előtt közel 
százötvenezer EU-s és 2500 magyar diáknak volt elérhető közelségben egy neves brit egyetem diplomája, de amióta ők 
is „tengerentúli” státuszba kerültek, fényévekkel messzebb került a külföldi oktatás lehetősége. Magyar diákok is tesznek 
azért, hogy ez ne így legyen, az Európai Parlament hamarosan szavaz a tervükről. 
 
Ruandába küldik az illegális bevándorlókat a britek 
A brit hatóságok Ruandába telepíthetik át mindazokat, akik a brit határt illegálisan átlépve próbálnak bejutni Nagy-
Britanniába – mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. 
 
Jelentősen lassult a brit gazdaság növekedése 
A brit statisztikai hivatal (ONS) hétfői jelentése szerint jelentősen lassult és a várakozásoktól is elmaradt a brit hazai 
össztermék (GDP) növekedési üteme februárban. 
 
FORRÁS: 
www.liner.hu 
www.forbes.hu 
www.kitekinto.hu 
www.profitline.hu 
 

Franciaország 

 
Macronnak a gazdaság miatt is fájhat a feje 
A francia gazdaság valószínűleg csekély növekedést produkált az első negyedévben, de még nehezebb napok jönnek az 
ukrajnai háború miatt – közölte kedden a központi bank, amely csökkentette a kilátásokat. Az új előrejelzés szerint az 
euróövezet második legnagyobb gazdasága az év első három hónapjában 0,25 százalékkal bővült az előző negyedévhez 
képest a korábban jelzett 0,5 helyett. 
 
Franciaország támogatja az orosz olajimport betiltását 
Franciaország támogatja a szankciók kiterjesztését az orosz olajimport tilalmára – jelentette ki kedden Bruno Le Maire 
francia gazdasági miniszter. „Látva, hogy mi történik a Donbaszon, minden eddiginél szükségesebb az orosz olaj 
importjának leállítása” – mondta Le Maire az Europe 1 rádióállomásnak. 
 
Történelmének legsúlyosabb madárinfluenza-járványát nyögi Franciaország 
Több mint 13 millió baromfit vágtak le Franciaországban november vége óta - közölte a mezőgazdasági minisztérium a 
Reuters brit hírügynökséggel hétfőn. Eközben gyorsan terjed az országban történelmének legsúlyosabb madárinfluenza-
járványa. 
 
Franciaország betiltja a kamu bolygómentő marketinget 
Jövő évtől tilos lesz Franciaországban termékeket "szén-dioxid-semlegesként" hirdetni anélkül, hogy ezt bizonyítani 
tudná a gyártója. Jól menő szlogen a klímavédelem, viszont a cégek a környezetvédelmi protokolljukat nem tudják sok 
esetben igazolni. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.hvg.hu 
www.napi.hu  
 
 
 

https://forbes.hu/uzlet/brexit-tovabbtanulas-uzlet-europai-parlament/
https://kitekinto.hu/2022/04/14/europai-ugyek/ruandaba-kuldik-az-illegalis-bevandorlokat-a-britek/199640/
https://profitline.hu/jelentosen-lassult-a-brit-gazdasag-novekedese-434994
http://www.liner.hu/
http://www.forbes.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.profitline.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/04/francia-gazdasag-lassubb-novekedes-elso-negyedev
https://hvg.hu/gazdasag/20220419_Franciaorszag_olajimport_haboru_tiltas_Oroszorszag
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/h_fae6027bddae49f8fb98976bf772fb76
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/madarinfluenza-franciaorszag-virus-jarvany.750192.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/klima-klimavedlem-melegedes-franciaorszag-szabalyozas-marketing.750546.html
http://www.vg.hu/
http://www.napi.hu/


Horvátország 

 
Az IMF 2,7 százalékra csökkentette a 2022. évi horvát GDP-re vonatkozó előrejelzését 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy Horvátország gazdasága idén 2,7%-kal bővül, a szervezet tehát 
csökkentette korábbi, októberi 5,8%-os növekedési előrejelzését, míg 2023-ra 4%-os GDP növekedést várnak. Az IMF 
5,9%-ra emelte az idei inflációra vonatkozó előrejelzését a hat hónappal ezelőtti 2%-ról. 2023-ban az infláció 2,7 
százalékra csökkenhet. 
 
Több járványügyi korlátozást is feloldottak Horvátországban 
Megszűnt a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások nagy része Horvátországban. A mostani döntés 
miatt a jövőben az intézményekben és a határátlépésnél sem kell oltási igazolást felmutatni, néhány kivételt leszámítva 
pedig maszkot sem kell viselni a zárt nyilvános helyeken. 
 
A Sberbank eladta a horvát Fortenova vállalatban lévő részesedését az Indotek Csoportnak 
Az orosz Sberbank az ukrajnai háborúra válaszul bevezetett nyugati gazdasági szankciók miatt eladta 43 százalékos 
részesedését az 50 ezer munkavállalót foglalkoztató horvát Fortenova vállalatban a magyar-amerikai Indotek 
Csoportnak. 
 
A horvátok ki tudják technikailag váltani az orosz gázt, csak ki fizesse a kockázatokat 
Horvátország egyetlen gáztárolójának töltöttsége nem fogja elérni a nyolcvan százalékot novemberre, mert a 
gázkereskedők szerint ez óriási veszteséggel járna számukra, amit nem tudnak vállalni. Az Európai Unió a stratégiai 
földgáztárolók feltöltésének felgyorsítását sürgeti annak érdekében, hogy a következő fűtési szezonban legyen elég gáz 
a háztartások és a vállalatok számára. 
 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 
https://index.hu/ 
https://piacesprofit.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Írország 

 
Írország megtiltja a politikai pártoknak szánt kriptoadományokat 
Darragh O’Brien ír kormányminiszter megtiltja a helyi politikai pártoknak, hogy kriptovaluta adományokat elfogadjanak. 
Az orosz beavatkozástól való félelemre hivatkozva az ír hatóságok új integritási szabályokat vezettek be, amelyek tiltják 
a kriptovaluták formájában küldött politikai adományokat. Az ország emellett szigorúbb szabályokat hozott minden 
külföldi kampányadományra vonatkozóan. 
 
Kuleba: Írország támogatja Ukrajna teljes jogú uniós tagságát 
Írország támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát az Európai Unióban. A hírt Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter 
jelentette ki a Simon Coveney ír külügy- és védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón a kijevi megbeszéléseket 
követően. 
 
Újrahasznosított CO2-t használ a sörgyártáshoz a Heineken Írország 
A Heineken Írország rendkívül fenntarthatóan készít sört, ehhez ugyanis újrahasznosított szén-dioxidot használ fel. A cég 
corki sörüzeme elraktározza a természetes fermentációs folyamat során keletkező CO2-t, majd újra felhasználja azt. 
Mindez szinkronban van a Heineken fenntarthatósági vállalásával. 
 
FORRÁS: 
www.bitcoinbazis.hu 

https://seenews.com/news/imf-slashes-to-27-croatias-gdp-forecast-for-2022-781584
https://index.hu/kulfold/2022/04/07/koronavirus-jarvany-horvatorszag-korlatozasok-feloldas/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/10/a-sberbank-eladta-a-horvat-fortenova-vallalatban-levo-reszesedeset-az-indotek-csoportnak
https://piacesprofit.hu/gazdasag/a-horvatok-ki-tudjak-technikailag-valtani-az-orosz-gazt-csak-ki-fizesse-a-kockazatokat/
https://hirado.hu/
https://index.hu/
https://piacesprofit.hu/
https://seenews.com/
https://www.bitcoinbazis.hu/irorszag-megtiltja-a-politikai-partoknak-szant-kriptoadomanyokat/
https://politic.karpat.in.ua/?p=46451&lang=hu
https://trademagazin.hu/hu/en-heineken-ireland-uses-recycled-carbon-dioxide-to-produce-beer/
http://www.bitcoinbazis.hu/


www.politic.karpat.in.ua 
www.trademagazin.hu 

 

Lengyelország 

 
Nem kér többé Pfizer vakcinát Lengyelország 
Lengyelország arról tájékoztatta az Európai Bizottságot (EB) és a Pfizer céget, hogy az ukrajnai háború miatt is 
keletkezett vis major helyzetre tekintettel nem fogad több Covid-19 elleni vakcinát, és nem is fizet értük - közölte kedden 
Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. 
 
Tiltakoznak az új lengyel "nagy testvér" adatbázis ellen 
Tiltakozást váltott ki Lengyelországban, hogy a kormány gigantikus adatbázist akar építeni az állampolgárok 
legkülönbözőbb személyes adatainak összevonásával. A kormány szerint csak egy döntés-előkészítést szolgáló 
elemzőeszközről van szó. 
 
Lengyelország és három balti ország államfője együtt látogatott Kijevbe 
Kijevbe utazott Andrzej Duda lengyel, Gitanas Nausėda litván, Egils Levits lett és Alar Karis észt elnök, az ukrán 
fővárosban Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel találkoznak – közölte szerdán a Twitteren a varsói államfői hivatal 
külügyi irodájának főnöke, Jakub Kumoch. 
 
Lengyelország várna némi EU-s pénzt a kétmillió menekült befogadásáért 
Az ukrajnai menekültek befogadását segítő uniós pénzügyi támogatást szorgalmazott Mateusz Morawiecki lengyel 
kormányfő hétfőn a belga hivatali partnerével, Alexander De Croóval közös varsói sajtóértekezleten. 
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Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2022. február 27. 00:00 órától megszüntették Magyarország rizikóterületi 
besorolását, aminek eredményeképp a Magyarországról Németországba beutazók számára a legtöbb korlátozás 
(előzetes regisztráció, karantén) megszűnt. Továbbra is megmarad azonban a kötelezettség, hogy minden 12. életévét 
betöltött beutazónak rendelkeznie kell oltottsági vagy felgyógyultsági igazolással, vagy egy 48 óránál nem régebbi in-
vitro antigénteszttel (tehát öntesztet nem fogadnak el), vagy egy 48 óránál nem régebbi nukleinsav kimutatásán alapuló 
teszt (PCR, LAMP, TMA) negatív eredményével. 
 
A vártnál gyengébb német gazdasági teljesítményt jeleztek előre 
Németország hazai összterméke (GDP) a tavaly őszi - háború előtti utolsó -, 4,8 százalékos növekedést valószínűsítő 
számítások helyett csupán 2,7 százalékkal nőhet az idén, vagyis a háború miatt jelentősen lassul az Európai Unió 
legnagyobb gazdasága. A német gazdaság nehezített pályán mozog, és évtizedek óta a legmagasabb inflációval néz 
szembe - emelték ki a kutatási jelentésben, amely szerint ugyan folytatódik a kilábalás a koronavírus-járvány miatti 
válságból, de csökken az ütem. A kilátások viszont kevésbé borúsak, 2023-ban már 3,1 százalékkal növekedhet a német 
GDP - tették hozzá. 
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Több mint negyven éve nem volt akkora infláció Németországban, mint most 
A márciusi német infláció ezzel elérte a német egyesülés utáni csúcsát. Az újraegyesülés előtt pedig, az egykori Német 
Szövetségi Köztársaságban legutóbb 1981 őszén volt az infláció hasonlóan magas, amikor az Irak és Irán között kirobbant 
fegyveres konfliktus, az első Öböl-háború miatt jelentős mértékben megemelkedtek a világpiaci olajárak. A fogyasztói 
árindex emelkedését az alapanyagkínálatban kialakult szűk keresztmetszetekre, és ennek következtében a termelői árak 
nagymértékű emelkedésre vezeti vissza a Destatis.   
 
Felrobbantak a termelői árak Németországban 
Elsősorban az energiaárak miatt a vártnál is jobban, rekordütemben emelkedtek márciusban a termelői árak 
Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerdán kiadott jelentése szerint. Az ipar termelői árai 
márciusban átlagosan 30,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel azelőtt, ami meghaladja az elemzői 
várakozásokat. Ezzel a termelői árak a legmagasabb éves növekedést érték el a felmérés 1949-es kezdete óta. 
 
Erős német ígéret érkezett: év végére teljesen lemondanak az orosz olajról 
Németország már csak az idei év végéig importál Oroszországból kőolajat - jelentette ki Annalena Baerbock német 
külügyminiszter, miután találkozott a balti kollégáival. Világosan és egyértelműen fogalmazok: igen, Németország is 
teljesen leállítja az orosz energiaimportot - ígérte meg a tárcavezető a Reuters tudósítása szerint. Az olajimportot a nyárra 
a felére csökkentik, az év végére már teljesen lemondanak erről az energiaforrásról, majd előrevetítette, hogy ezt 
követően jön a gáz. Annyit megjegyzett itt, hogy a gázra vonatkozóan a közös európai menetrendhez tartja majd magát 
Németország. Az Európai Unió orosz energiafüggőségből való egységes kilépése a közös erőnk - mondta. 
 
Scholz: csak Putyiné a felelősség az ukrajnai orosz háborús bűnökért 
Vlagyimir Putyin orosz elnök viseli a felelősséget az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért a német kancellár szerint.  
"Az orosz invázió a nemzetközi jog kirívó megsértése és a több ezer civil halála Ukrajnában háborús bűncselekmény, 
amiért az orosz elnök viseli a felelősséget." Scholz kerülte a fegyverszállításra vonatkozó kérdésekre a választ, továbbra 
is anyagi segítségben gondolkodik Berlin. Kijelentette, hogy a német haderőnek (Bundeswehr) nincs tartalékban olyan 
fegyvere, amelyet átadhatna Ukrajnának. 
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Nyugat-Balkán  

 

Az IMF 3,5 százalékra csökkentette Szerbia 2022-es GDP-növekedési előrejelzését 
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) 3,5 százalékkal nő idén – közölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF), lefelé módosítva 
októberi 4,5 százalékos előrejelzését. 2023-ban az IMF arra számít, hogy az ország gazdasági teljesítménye 4%-kal nő. A 
fogyasztói árak inflációja a 2021-es 4,1%-ról idén 7,7%-ra gyorsul, majd 2023-ban 4,7%-ra mérséklődik. 
 
AZ EU NEM ENGEDI: Albánia nem válhat el Észak-Macedóniától 
Ana Pisonero, az EU-bővítéssel és jószomszédi viszonyokkal foglalkozó sajtószóvivője úgy nyilatkozott, hogy az Európai 
Unió szerint Albánia és Észak-Macedónia uniós csatlakozásának folyamata nem választható szét. Ezt a lehetőséget 
először Várhelyi Olivér, a témáért felelős magyar biztos lebegtette meg. A magyar külügyminiszter akkor gyorsan 
Szkopjéba ment, hogy exkuzálja magát, Várhelyi kijelentésétől pedig az EU-bizottság is elhatárolódott. Albánia hivatalos 
álláspontja újabban az, hogy ha továbbra sem kezdődnek meg a tárgyalások Bulgária vétója miatt, akkor Tirana követelni 
fogja Albánia elszakadását Észak-Macedóniától, valamint a tárgyalások azonnali megkezdését. 
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21,7%-kal emelkedett a földgáz ára Bosznia-Hercegovinában 
A 2022. február 24. óta tartó orosz-ukrán háború egyik legfontosabb kérdése, hogy az orosz gázexport esetleges leállása 
milyen hatással lenne az európai kontinens államaira. Bosznia-Hercegovina orosz gáztól való függősége majd két 
évtizede fennálló probléma.  A fő problémát az jelenti, hogy a boszniai piacra érkező gáz 100%-ban orosz importból 
származik, és jelenleg egy betáplálási ponton, Szerbia felől importálják. A földgáz ára a horvát-bosnyák Föderációban 
21,7%-kal lett magasabb április 1-től, mivel az ármegállapításkor figyelembe vett három energiahordozó – köztük a kőolaj 
– piaci ára jelentős mértékben megemelkedett január 1. óta. 
 
Észak-Macedónia eltörli a napraforgóolaj behozatali vámját 
Észak-Macedónia kormánya május 31-ig eltörli a napraforgóolajra kivetett importvámot, hogy elegendő mennyiséget 
biztosítson a hazai piac számára, és csökkentse az árakra nehezedő nyomást. A kormány május 15-ig meghosszabbította 
egyes élelmiszerek exportjának korlátozására vonatkozó intézkedését, hogy megelőzze az esetleges hiányt. Az ország 
március elején korlátozta a búza, az árpa, a kukorica, a lucerna, a búzaliszt, a napraforgómag, valamint a napraforgóolaj 
exportját. 
 
Súlyos feszültség alakulhat ki a Balkánon, Koszovó és Bosznia is NATO-tag lenne 
Miközben a világ az ukrajnai válságra figyel, a Balkánon ismét kiújulhatnak a feszültségek két állam NATO-tagsági 
reményei miatt. Koszovó és Bosznia-Hercegovina nyugat-barát kormányai is jelezték, hogy megkezdték az 
előkészületeket arra vonatkozóan, hogy hivatalosan is tagsági kérelmet nyújtsanak be a NATO-hoz. Mindkét kormány 
arra hivatkozva kíván a nyugati katonai szövetséghez csatlakozni, hogy Oroszország és Szerbia, valamint a köztük lévő 
kapcsolat nagyon komoly fenyegetést jelent a biztonságukra nézve. 
 
Koszovó 264 euróra emeli a bruttó minimálbért 
A koszovói kormány jóváhagyta azokat a törvénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik a bruttó minimálbér 264 euróra 
(288 dollárra) emeléséhez. A 35 év felettiek minimálbérét 55%-kal, a 35 év alattiak minimálbérét 103%-kal emelik. A 
döntés körülbelül 100 ezer dolgozót érint. A minimálbér eddig 130 euró volt 35 éves kor alatt és 170 euró 35 éves kor felett. 
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Olaszország 

 
Olaszország lehet a Masterplast következő nagy dobása 
Olaszországban alapított leányvállalatot és ottani gyártást is tervez a Masterplast Nyrt., a több millió eurós befektetés 
nyomán a csoport egyik legjelentősebb piacává válhat Olaszország. 
 
Algériai földgázt vesz Olaszország, hogy csökkentse az orosz függőséget 
Az Észak-Afrikából érkező gázmennyiség növeléséről írt alá szerződést az algériai Sonatrach és az olasz ENI 
energiavállalat - jelentette be Mario Draghi olasz miniszterelnök, aki hétfőn Algírban tárgyalt. 
 
Hatalmas pénzt fordít az e-autókra Olaszország 
Mario Draghi olasz miniszterelnök rendeletet írt alá arról, hogy 2022 és 2024 között évi 650 millió eurót különítenek el 
villamosított vagy alacsony károsanyag-kibocsátású autók vásárlásának ösztönzésére. 
 
Olaszország keményen fellép az oltatlanok ellen, több százezer embert érint az új intézkedés 
Az időseknek tíz nap áll rendelkezésükre, hogy indokolják, miért nem vettek fel egyetlen oltást sem. Ha az indoklás 
megalapozatlan, fejenként száz euró bírságot kell fizetniük. Hatszázezer ötven év feletti személyt azonosított az olasz 
egészségügyi tárca, aki indoklás nélkül halasztotta el az oltás felvételét, és ezért pénzbírságra kötelezhető az érvényes 
járványintézkedések szerint. A bírságokat pénteken kezdik postázni. 
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Románia 

 
Jelentősen csökkentette a román gazdasági növekedési várakozását az IMF 
A nemzetközi pénzintézet korábbi, őszi jelentésében még 4,8 százalékos növekedést valószínűsített. Tavaly 5,9 
százalékkal nőtt a román bruttó hazai termék (GDP), amelynek a bővülése az IMF prognózisa szerint az idén 2,2 százalékra 
lassul, majd 2023-ban 3,4 százalékkal nő. Az IMF az idén 9,3 százalékos éves inflációra számít, ami két és félszer nagyobb 
a korábban előre jelzett 3,4 százaléknál. 
 
Millióknak dob mentőövet a román kormány támogatások, utalványok, az állam által garantált hitelkonstrukciók 
formájában  
Négy pilléren nyugvó, 17,3 milliárd lej (mintegy 3,5 milliárd euró) értékű gazdasági mentőcsomagot dolgozott ki a 
bukaresti kormánykoalíció, a haszonélvezők között találjuk a kis- és közepes vállalkozásokat, a mezőgazdaságban és 
élelmiszeriparban tevékenykedőket, illetve a lakosok egy részét – a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. 
 
Nagy hiányra, alacsony növekedésre számít Romániában a Világbank 
A Világbank az idén 1,9 százalékos román gazdasági növekedésre számít, ami jelentősen elmarad a korábbi prognózisban 
közölt 4,3 százaléktól. A jelentés szerint a GDP arányában 6,6 százalékos államháztartási hiányra számítanak. A prognózis 
szerint a bukaresti kormány nem fogja tudni jelentősen csökkenteni a hiányt, mert finanszíroznia kell a gazdasági 
növekedést. Középtávon a deficit csökkenésére számítanak, de nem kizárt, hogy 3 százalék fölött marad.      
 
Romániában 10% felett van az infláció 
Romániában 10,2 százalékra nőtt márciusban az éves inflációs ráta, miután februárban 8,53 százalék volt. Az élelmiszerek 
11,20 százalékkal drágultak márciusban a tavalyi harmadik hónaphoz mérten, a nem élelmiszerek 10,86 százalékkal 
kerültek többe, míg a szolgáltatások fogyasztói ára 6,53 százalékkal nőtt. Decemberhez képest 4 százalék volt a 
fogyasztói áremelkedés, februárhoz képest 1,9 százalék. 
 
Júliustól új román regisztrációs rendszer a „a magas adózási kockázattal járó áruszállítás felügyeletére” 
Romániában új rendszert vezetnek be a magas adózási kockázattal járó áruszállítás felügyeletére. A 2022. július 1-jétől 
kötelezővé váló RO e-Transport elnevezésű rendszer olyan árukra vonatkozik, mint a zöldségek, gyümölcsök, alkoholos 
italok, ásványi termékek, ruházat és lábbelik. A rendeletet minden olyan belföldi szállításra, határon átnyúló ügyletre 
alkalmazni kell, amely Romániában kezdődik vagy ér véget, vagy Románia területén tranzitban van. 
 
A román Nemzeti Liberális Párt elnökévé választották Nicolae Ciucă miniszterelnököt 
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé választották Romániában Nicolae Ciucă miniszterelnököt a párt rendkívüli 
kongresszusán. Nicolae Ciucă egyedüli jelölt volt a tisztségre, miután április elején fél év után lemondott a PNL előző 
elnöke, Florin Cîțu. Így Ciucă a szavazatok közel 95 százalékát szerezte meg. 
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Szlovákia 

 
Szijjártó Péter: Újabb híd épül Magyarország és Szlovákia között 
A jövő év végéig újabb Ipoly-híd épül Magyarország és Szlovákia között. Az egyik oldalon Drégelypalánknál, a másikon 
pedig Ipolyhídvégnél, mindez nagyban megkönnyíti a határ menti közösségek életét. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter az alapkőletételen elmondta, hogy a 2,6 milliárd forintból épülő, 50 méteres acélhíd a személy- és a 3,5 
tonna össztömeget meg nem haladó teherforgalom előtt is nyitva lesz. 
 
A szlovák kormány 530 millió euróval támogatja az ukrajnai menekülteket 
Szlovákia 530 millió eurót ad az országba érkező ukrajnai menekültek támogatására. Olyan európai uniós pénzekről van 
szó, melyeket nem hívtak le. A támogatás humanitárius segítségre és az alapvető életszükségletek bebiztosítására szól 
majd, de azon szlovák állampolgárok is igénybe vehetik, akik a menekültek fogadására például óvodát hoznak létre. 
További ötmillió eurót az ukrajnai régiók fejlesztésére különítettek el egy szlovák-ukrán határon átívelő együttműködés 
keretében. 
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Szlovénia 

 
Nagy üzletet kötött az OTP Szlovéniában, új városközpont épül Ljubljanában 
Ljubljanában a budapesti Westendhez sok szempontból hasonló projekt keretében újul meg a belváros, a megújuló 
vasútállomás és egy új buszállomás mellett egy hotel, bevásárlóközpont, irodák, apartmanok épülnek az Emonika projekt 
keretében, az állami beruházást magánfejlesztés egészíti ki, azt az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló 
Mendota Invest valósítja meg. A projekt értéke mindent egybevetve közel félmilliárd euró. 
 
Szlovéniában megszűnt a kötelező maszkviselés a zárt helyek többségében 
Szlovéniában április 14-től megszűnt a kötelező maszkviselés a zárt nyilvános helyek többségében. A maszkviselés 
feloldásáról szóló rendelet nem vonatkozik az egészségügyi-szociális intézményekre, például az idősotthonokra.  
 
FORRÁS: 
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Európai Unió 

 
Megegyeztek az EU tagállamai az első energetikára is kiterjedő orosz szankciós csomagról 
Nem vásárol több orosz szenet az Európai Unió. A tagállamok képviselői megegyeztek az ötödik uniós szankciós 
csomagról, amelynek ez is része, akárcsak a fegyverembargó és az, hogy tilos csúcstechnológiát eladni az oroszoknak. 
 
Ukrajna sürgeti az uniós csatlakozási folyamat elindítását 
Az ukrán kormány dolgozik a kérdőíven, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt heti kijevi 
látogatásán adott át Zelenszkij elnöknek. A terjedelmes dokumentum Ukrajna gazdasági és politikai helyzetéről kér 
tájékoztatást, célja pedig ukrán részről az EU-tagjelölti státusz megszerzése. Az ország eltökélt szándéka az előrelépés 
annak ellenére, hogy fegyveres konfliktus zajlik területén. 
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Európa számára nincs visszaút a korábbi normalitáshoz 
A háború a járvány eleji szintre lökte az európai befektetők hangulatát, annak ellenére is, hogy – az inflációs várakozások 
javulása miatt – a vártnál kisebb mértékben romlott áprilisban. A háború azonban sokkal nagyobb gazdasági változást 
hozhat az öreg kontinensen, mint a világjárvány. 
 
Nőtt a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben és az EU-ban 
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön nem végleges adatként azt közölte, hogy februárban az 
euróövezetben és az Európai Unióban havi szinten egyaránt 0,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, miután 
januárban az euróövezetben szerényebb, 0,2 százalékos, az EU-ban viszont nagyobb, 0,5 százalékos növekedést 
regisztráltak. 
 
Óva inti az Airbus az európai vezetőket 
Az Airbus vezérigazgatója a társaság éves közgyűlésén felszólította az európai vezetőket, hogy ne állítsák le a titán 
behozatalát Oroszországból az ukrajnai invázió ellenére. Guillaume Faury úgy véli, hogy a szankciók kiterjesztése a 
repülőgépek és hajtóművek gyártásához használt stratégiai fontosságú fém „nem lenne helyénvaló”, a cég szóvivője 
szerint pedig többet ártana az iparágnak, mint az orosz gazdaságnak. 
 
Muránói üvegtől a Limoges porcelánig – az EU védeni akarja a kézműves és ipari termékeit 
A muránói üvegtől a Limoges porcelánig új szabályokkal kívánja védeni az Európai Unió a hagyományos kézműves és ipari 
termékeit, amelyek megkönnyítik a fogyasztók számára is, hogy beazonosítsák az adott régió autentikus termékeit. A 
kézműves és ipari termékek földrajzi jelzéseiről szóló rendeletjavaslat a hamisítványok ellen irányul, és elősegíti a helyi 
vállalkozások fellendítését– áll a Bizottság közleményében. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.vg.hu  
www.profitline.hu  
 

FÁK-térség 
 

Közgazdászok: Oroszország államcsődje a történelem egyik legnehezebben kezelhető problémája lesz 
Az Oxford Economics tanácsadó cég mélyrehatóan elemezte Oroszország aktuális gazdasági helyzetét, ezzel együtt 
pedig az államcsőd veszélyét is kielemezte. A vállalat közgazdászai által jegyzett jelentésben azt írják, Oroszország az 
1918-as orosz forradalmat követő fizetésképtelenséggel fog szembenézni, a helyzeten pedig csak tovább rontanak a 
Nyugat által kirótt szankciók, melyek megbénítják az orosz gazdaságot. Április elején az amerikai pénzügyminisztérium 
megakadályozta, hogy Oroszország az amerikai bankokban tartott pénzeszközeiből vegyen ki 650 millió dollárt, s bár 
végül a rubelben történő fizetéssel próbálkoztak, a hitelminősítők egyöntetűen kijelentették: ez a helyzet már 
nemteljesítésnek minősül. 
 
Szankcionálnák azokat a bankokat, amelyeken keresztül az európai országok Oroszországnak fizetnek a kőolajért és a 
földgázért 
Olyan orosz bankokra is kiterjesztené a szankciókat az Európai Unió, amelyeken keresztül az orosz olajért és gázért 
fizetnek a tagállamok. Ezt Ursula von der Leyen nyilatkozta egy német lapnak. Az Európai Bizottság elnöke szerint a céljuk 
az Ukrajnát megtámadó Oroszország bevételeinek csökkentése. 
 
Putyin: Fel kell gyorsítani a rubelalapú elszámolásra való átállást a külkereskedelemben 
Az orosz elnök szerint fel kell gyorsítani a külkereskedelem átállítását a rubelben és a nemzeti valutákban való 
elszámolásra. „A barátságtalan országok által Oroszországgal szemben bevezetett korlátozások hatást gyakoroltak a 
hazai üzleti lehetőségekre, megnehezítették az export- és importellátás logisztikáját, és akadályokat gördítettek az 
elszámolás elé” – hangoztatta Vlagyimir Putyin hétfőn egy gazdasági kérdésekkel foglalkozó videokonferencián. 
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Ismét szerezhet valutát az orosz lakosság 
Az orosz jegybank április 18-tól újból engedélyezte a bankoknak a valutaeladást magánszemélyek részére. Az engedély 
csak arra a külföldi valutára vonatkozik, amely április 9. óta került a bankok pénztárába. A szabályozó hatóság március 
elején szigorította meg a valutaforgalom ellenőrzését az országban az Ukrajna ellen indított háború miatti nyugati 
szankciók nyomán, a pénzpiaci volatilitás közepette. A Bank Rosszii megtiltotta akkor magánszemélyek részére a 
valutaeladást, és az aktív betétekből a pénzkivonást 10 ezer dollárra korlátozta március 9-től hat hónapig. 
 
Tizenegy gyárat és 2500 munkanélkülit hagy maga után a háború miatt Oroszországban egy multi 
Sokáig halogatta döntését a tisztító- és vegyipari szereket gyártó Henkel, de végül a háború és a részvényesek 
elégedetlenkedése miatt elhagyja az orosz piacot. Sajtóközleményben jelentette be a düsseldorfi székhelyű Henkel, hogy 
Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt felhagy az országban a gyártással. Oroszországban eddig 11 gyára 
működött a cégnek, amelyek 2500 embert foglalkoztattak. 
 
Zelenszkij kitöltötte, és átadta az uniós csatlakozáshoz szükséges iratokat 
Volodimir Zelenszkij egy április 18-i Facebook-videó szerint átadta az uniós csatlakozáshoz szükséges iratokat az Európai 
Unió ukrajnai nagykövetének, Matti Maasikasnak. Ukrajna kitöltött egy formanyomtatványt, ami a kiindulópontja lesz 
annak a folyamatnak és a döntésnek, amely végül kimondja majd, hogy Ukrajna csatlakozhat-e az Európai Unióhoz. A 
nyomtatvány benyújtása után az Európai Bizottságnak el kell bírálnia, hogy Ukrajna megfelel-e a szükséges tagsági 
kritériumoknak. Ukrajna várhatóan júniusban szerzi meg az EU-tagjelölt státuszt az Európai Tanács ülésének tervezett 
ülésén. 
 
Nagyszabású újjáépítési munkákra készül Ukrajnában a Nemzetközi Valuta Alap 
Az alap ukrajnai terveiről Kristalina Georgieva az IMF vezérigazgatója számolt be. Elmondta, az egész világgazdaságot 
megrengette, Ukrajna gazdaságát pedig rommá verte az oroszok Ukrajna elleni háborúja. Ám ha véget ér a konfliktus, 
úgy az IMF elsőbbséget élvező feladatai sorában lesz a gazdaság megújítása. Az IMF már kiutalt Ukrajnának 1,4 milliárd 
dollár gyorssegélyt a kiadásai fedezésére. A közelmúltban pedig külön számlát nyitottak Ukrajna további biztonságos 
finanszírozására. A továbbiakban pedig Ukrajna teljes körű újjáépítésére készülnek. 
 
Ukrajna 50 milliárd dolláros pénzügyi támogatást kért a G7-országoktól 
A támogatás mellett nulla százalékos kuponkötvények kibocsátását is fontolgatja, hogy a következő hat hónapban 
fedezze a háború miatt kialakult költségvetési hiányt – mondta Oleh Usztenko, az ukrán elnök gazdasági tanácsadója 
április 17-én. 
 
270 milliárd dollárnyi háborús kárt szenvedett Ukrajna 
Az ukrán pénzügyminiszter szerint májusra jelentősen nőni fog az ország államháztartásának hiánya, miközben az ország 
már így is 270 milliárdos kárt szenvedett a háború miatt. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter kifejtette: a márciusi, 2,7 
milliárd dolláros államháztartási hiány májusra további 5-7 milliárd dollárral fog növekedni. Ezért arra kérte a világ 
országait, nyújtsanak anyagi segélyt Ukrajnának, különben nem nyerhetik meg az Oroszország elleni háborút. A 
vállalatok közel harmada leállt, 45 százalékuk csak akadozva működik. Megrongálódott vagy romhalmazzá vált mintegy 
hétezer lakóépület, 35 százalékkal csökkent az áramfogyasztás, és hirtelen visszaesett a kereskedelem. 
 
Hiány: az oroszok már Kazahsztánba mennek autóért 
A meredeken emelkedő autóárak és a gépkocsihiány miatt egyre több orosz kényszerül arra, hogy Kazahsztánba menjen 
autót venni. A kazahsztáni autóvásárlás többek között azért előnyös, mert a közép-ázsiai ország gazdasági uniót alkot az 
Orosz Föderációval. Ezért a vámszabályok itt is ugyanazok. Vagyis vámfizetés nélkül hozhatnak be onnan autót az 
oroszok. Az egyetlen költség az oroszországi forgalomba helyezés díja, amit a közlekedési rendőrségnél történő 
regisztrálásakor kell kifizetni. 
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Kína 

 

Lassuló kínai gazdaságra számít több bank is 
Az UBS Group AG, a Barclays Plc, a Standard Chartered Plc és a Bank of America (BofA) szakértői visszafogták Kína idei 
gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzésüket a koronavírus terjedése és az emiatt elrendelt lezárások hatására. A 
UBS közgazdászai 5 százalékról 4,2 százalékra módosították előrejelzésüket, miután "a gazdaságra nehezedő lefelé 
irányuló nyomás erősödik" - áll az ügyfeleknek szóló feljegyzésben. A Barclays szakértői 4,5 százalékról 4,3 százalékra 
csökkentették előrejelzésüket arra számítva, hogy a koronavírus-járványhoz kapcsolódó problémák hosszú ideig 
fennállnak. 
 

Nemrég még azt hitték, hogy egész Kína csődbe mehet tőle, ma már sokkal fényesebb a helyzet 
Erősödés jeleit mutatja a kínai ingatlanpiac miután Peking politikája a korábbi szigorítás után most határozott lépéseket 
tett a szektor megmentése érdekében - írja a CNBC. A kínai ingatlanpiac az ország gazdaságának egyik legfontosabb 
szegmense - az elmúlt években az ország GDP-jének negyedét tette ki, így értelemszerűen a politikai vezetés sem 
engedheti, hogy csődbe menjen az erősen eladósodott ágazat. A kormányzati ösztönzők azonban így is egy új kor 
kezdetét hozhatják el Kínában, ahol minden bizonnyal búcsút kell inteni az elmúlt évtizedek brutális áremelkedésének. 
 

Nagyot esett a kínai chipgyártás, részben a koronavírus miatt 
Kínában 2019 óta legnagyobb mértékben csökkent a chipgyártás az idei első negyedévben a háztartási gépek iránti 
kereslet visszaesése, valamint a termelési láncok megszakadása miatt, amit az okozott, hogy az ország több régióját 
lezárták a koronavírus-járvány következtében. A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a március végével záródott három 
hónapban a félvezetőgyártás 4,2 százalékkal maradt el a múlt év azonos időszakához képest. 
 

Meglepően jól alakult a kínai GDP 
A kínai bruttó hazai termék (GDP) éves növekedési üteme meghaladta az elemzők által jósolt 4,4 százalékot, és javulást 
mutatott a tavalyi utolsó negyedévben regisztrált, 4,0 százalékhoz képest. A növekedés üteme azonban még így is a 
második leggyengébb volt az elmúlt hét negyedévet tekintve, és a harmadik leggyengébb azóta, hogy a kínai gazdaság 
elkezdett helyreállni a járvány első megjelenését követő zsugorodásból. 2020 első negyedévében a járvány 
következtében a kínai gazdaság 6,8 százalékkal esett vissza. Kína a világ jelentősebb gazdaságai közül mindazonáltal 
végül egyedüliként tudott gazdasági növekedést elérni 2020-ban. 
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Törökország 

 
Több szempontból is kikerülhetetlenek a törökök Magyarország számára 
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mehmet Mus török kereskedelmi miniszter április 19-
én Ankarában aláírta a magyar-török gazdasági és kereskedelmi bizottság alapító nyilatkozatát. Szijjártó Péter az aláírást 
követően elmondta, hogy a magyar-török kereskedelmi forgalom rekordot döntött tavaly, a 4 milliárd dolláros 
kereskedelmi forgalom 15 százalékos növekedést jelentett a 2020-as évhez képest. A Törökországba irányuló magyar 
export tavaly 2,5 milliárd dollárt ért el, ez pedig 21 százalékos növekedés.  
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Nem rémítette meg a török jegybankot a 60 százalék fölé ugró infláció 
Törökország központi bankja fenntartotta a növekedést segítő intézkedéseket az ukrajnai háború okozta további 
áremelkedés ellenére is. A török jegybank (TCMB) áprilisi ülésén a várakozásoknak megfelelően változatlanul 14 
százalékon hagyta az irányadó kamatlábat. 
 
Törökország április 18-tól ideiglenesen felfüggesztette a vaj és tejszín exportját 
A török Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium április 18-tól ideiglenesen felfüggesztette a vaj és tejszín exportját, 
hogy elkerüljék a kínálat szűkülése miatti esetleges élelmiszerhiányt Törökországban. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Újabb orosz célpontok ellen vetett ki szankciót az Egyesült Államok  
Több tucat újabb oroszországi magánszemély és vállalat ellen vetett ki szankciót az Egyesült Államok. A friss célpontok 
között van egy kereskedelmi bank és egy virtuális valutát bányászó cég is. 
 
Az amerikai fogyasztók egyelőre bírják az infláció ütemét – írja a Fed Bézs Könyve 
Az amerikai infláció üteme egyelőre nem mutatja a mérséklődés jeleit – áll az Egyesült Államokban a jegybank szerepét 
betöltő Federal Reserve szerdán bemutatott Bézs Könyvében. A fogyasztói áremelkedést főként az energia, a fémek és a 
mezőgazdasági nyersanyagok drágulása hajtotta az ukrajnai orosz inváziót és a koronavírus-járvány kínai fellángolását 
követően, amelyek tovább súlyosbították az ellátási lánc zavarait. 
 
Az USA-ban engedélyeztek egy olyan üzemanyagot, ami a hagyományos benzinnél is szennyezőbb 
A magas benzinárak csökkentése érdekében a Biden-kormány olyan üzemanyaghoz akar fordulni, amely a hagyományos 
benzinnél is szennyezőbb. A Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) azt tervezi, hogy sürgősségi mentességet ad ki, amely 
lehetővé teszi az E15 nevű üzemanyag egész évben történő értékesítését, amely az USA nagy részén tilos a nyári 
hónapokban, amikor a szmog erőteljesebb és egészségügyi kockázatot jelent. 
 
Veszélyesek az Amazon drónjai, várni kell még az engedélyezésre 
Jeff Bezos, a vállalat alapítója 2013-ban öt éven belülre ígérte a drónos kiszállítást, ám a projekttel kapcsolatban komoly 
biztonsági aggályok merültek fel. 
 
A második világháború óta nem látott ilyet Amerika: visszaesés jöhet a bankbetéteknél 
Az amerikai bankok a második világháború óta minden évben növelték a betétállományukat. Nagyon úgy tűnik, hogy 
idén ez a hosszú sorozat megszakadhat, ez azonban cseppet sem fog fájni a bankoknak – írja az amerikai The Wall Street 
Journal. 
 
Az USA meglépi azt Oroszországgal szemben, amit Európa még nem mer 
Az amerikai szenátus csütörtökön, a húsvéti szünet előtt, több héttel azután, hogy a képviselőház mindkét jogszabályt 
elfogadta, olyan törvényjavaslatokat fogadna el, amelyek megfosztják Oroszországot a legnagyobb kedvezményes 
kereskedelmi státuszától és betiltják az orosz olajimportot. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com 
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Kanada 

 
Kanada is kifizetteti a hírek árát a Facebookkal 
Kanada is kötelezővé tenné a Facebook, a Google és a hasonló platformok számára, hogy fizessenek a kiadók 
tartalmaiért. Ausztrália tavaly nagy vihart kavart, amikor törvénnyel próbálta elérni, hogy a tech óriások, mint a Facebook 
és a Google, fizessenek az általuk használt hírekért a kiadóknak, és kössenek azokkal megállapodásokat. Most hasonló 
törvénytervezettel állt elő Kanada is. 
 
Kanada is vérszemet kapott a csillagászati olajáraktól 
Zöld utat kapott a kanadai szövetségi kormánynál az Új-Fundland és Labrador partjainál a norvég Equinor vezetésével az 
Atlanti-óceánon megvalósítandó 12 milliárd dolláros olajkitermelési projekt. 
 
Kanada már lépne: visszahoznák a sztratoszférából az ingatlanárakat 
Két évre megtiltja a lakásvásárlást a külföldiek számára Kanada, ezzel párhuzamosan pedig dollármilliárdokat fordít az 
építkezések ösztönzésére, így próbálva meg lehűteni a kedélyeket az ingatlanpiacon – írja a Bloomberg. A vásárlási 
tilalom nem vonatkozik azokra a külföldi állampolgárokra, akik állandó kanadai lakosnak számítanak. 
 
FORRÁS: 
www.itcafe.hu 
www.vg.hu 
 

Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Fókuszba kerülhet az elfeledett latin-amerikai részvénypiac 
Az idei év kedvezőtlenül alakul eddig a legtöbb részvénypiac számára, amit az emelkedő hozamkörnyezet miatt egyre 
szigorodó monetáris politika és az orosz–ukrán konfliktus miatti kockázatkerülés váltott ki. A már eddig is magas inflációs 
számokat várhatóan tovább növeli az energia- és nyersanyagárak drasztikus elszállása, ami további monetáris politikai 
szigorítás szükségességét vetíti előre. A részvénypiacok zömének kedvezőtlen a fentebb említett gazdasági környezet, 
ezért is láthatunk negatív részvénypiaci teljesítményeket az idei évre vonatkozóan. Van azonban egy sokak számára 
elfeledett régió, melynek a fentebb említett gazdasági környezet sokkal kedvezőbb, mint bármelyik másiknak, ez a régió 
Latin-Amerika. Ezt bizonyítja Latin-Amerika részvénypiacainak teljesítménye. 
 
Mexikó feloszlatta a kábítószer-ellenes elit nyomozóegységét 
Mexikó feloszlatta az elit kábítószer-ellenes egységét, ami nagyjából 25 éve dolgozott együtt az Egyesült Államok 
Kábítószer-ellenes Hatóságával (DEA) a szervezett bűnözés elleni küzdelemben - írta meg a Reuters. Ez a lépés jelentős 
csapás lehet a két ország biztonsági együttműködésére. A csoport a mintegy 15 országban működő Sensitive 
Investigative Units (SIU) egyike volt. Az USA tisztségviselői többször is hangsúlyozták, hogy ez a szervezet 
felbecsülhetetlen értékű a csempészhálózatok felszámolásában és a drogkartellek elleni harcban szerte a világon. A 
szervezethez tartozó egységek kiképzéséért a DEA a felelős, de működtetésükért a nemzeti kormányok felelnek. A 
mexikói 50 fős SIU rendőri egység az ország legjobbjának számított és a legfontosabb ügyeken dolgoztak. 
 

Lítiumkészleteinek államosításáról döntött Mexikó 
A mexikói kongresszus alsóháza elfogadta a bányászati törvény módosítását az ország lítiumkészleteinek államosításáról, 
egy nappal azután, hogy Andrés Manuel López Obrador elnök elküldte a javaslatot a törvényhozóknak. A magán- és 
külföldi cégeket az elektromos energiaiparban korlátozó alkotmányos reformtervezet, amelyet Andrés Manuel López 
Obrador vasárnap késő este terjesztett be a törvényhozás elé, nem kapott elég szavazatot. A vasárnapi kudarc után López 
Obrador külön törvényjavaslatot nyújtott be az elektromos akkumulátorok gyártásához nélkülözhetetlen nyersanyagról, 
a lítiumról, amely egyébként része volt a vasárnap elbukott alkotmányreform-tervezetnek. 
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Argentína igénye a dél-atlanti szigetekre: 40 év elteltével küszöbön a második falklandi háború? 
Újabb háború a láthatáron? Negyven év elteltével – kínai támogatással – újra fellángolt a vita a Falkland-szigetek 
hovatartozásáról. Négy évtizede, 1982-ben Argentína és az Egyesült Királyság heves, jobbára tengeri csatát folytatott a 
két magyar megyényi területért, ahol alig háromezren élnek. Ők egy kilenc éve megtartott népszavazáson, három ember 
kivételével, óriási többséggel úgy döntöttek, hogy a brit korona fennhatósága alá kívánnak tartozni. Ezt az argentin elnök, 
Alberto Fernández vitatja. Elődje 1982-ben azért küldte hadba katonáit, hogy megtépázott népszerűségét állítsa helyre. 
Hasonló okok vezérelték Margaret Thatcher brit miniszterelnököt is, aki felvette a kesztyűt, és a haditengerészet krémjét 
vezényelte a csatába. Nagy-Britannia nyert, a Vaslady azonban különösen, mert a győzelem után szinte példátlan 
többséget szerzett a brit parlamentben. 
 
FORRÁS: 
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Afrika  

 
Katasztrófahelyzetet hirdettek a Dél-afrikai Köztársaságban az áradások miatt 
Cyril Ramaphosa, a Dél-afrikai Köztársaság elnöke április 18-án este országos katasztrófahelyzetet hirdetett a pusztító 
áradások miatt, amelyek eddig legalább 443 halálos áldozatot követeltek. Az államfő televíziós beszédében elmondta: a 
kormány előző este rendkívüli ülést tartott, és úgy döntött, hogy kihirdeti a nemzeti katasztrófahelyzetet. Az ítéletidő az 
ország keleti részén található KwaZulu-Natal tartományban okozta a legnagyobb pusztítást, nem kímélve az egyik 
legnagyobb kereskedelmi kikötőt, Durbant. Az árvíz elmosta a főbb utakat, fennakadást okozva a közlekedésben és az 
áruszállításban. Egy tartományi vezető becslése szerint a károk meghaladják a 10 milliárd randot (235 milliárd forintot). 
 
Liberalizálják a bankszektort Etiópiában 
Abij Ahmed miniszterelnök kormánya a banki liberalizációval foglalkozó bizottságot állított fel, amely a tervek szerint 
2022. decemberig közzéteszi a pénzügyi szektor modernizálására vonatkozó törvénytervezetet. A kormány a liberalizáció 
irányába mozdul el, hogy az instabilitás és a geopolitikai instabilitás miatt felzaklatott befektetőket vonzza. Ezzel 
szakítanának azzal az évtizedes gyakorlattal, amely megakadályozza, hogy a külföldi bankok versenyezzenek a nemzeti 
bankokkal az országban. A liberalizációs bizottság elnöke azt mondja, hogy az új törvény a tőkepiac létrehozásához és a 
gazdaság megnyitásához vezet a külföldi szereplők előtt. 
 
Zöld lámpát kapott a Duna Aszfalt afrikai út- és hídépítő projektje 
A szerződéssel megnyílt a lehetőség az új út építéséhez a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia között, amelyen 
többek közt egy 345 méteres híd is létrejön. A Duna Aszfalt Zrt. leányvállalataként működő GED Africa Ltd és a Kongói 
Demokratikus Köztársaság kormánya jelentős, hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési megállapodást írt alá. 
 
Nigéria: 72 millió mobilelőfizetőnél tiltották le a kimenő hívásokat 
Sok nigériai mobiltelefon-tulajdonos járt pórul az utóbbi napokban, amikor egy kormányzati utasítás miatt letiltották a 
kimenő hívásaikat. A korlátozás az összes előfizetés több mint egyharmadát érintette. Az érintett több mint 72 millió 
felhasználó nagy része még jelenleg sem tud kimenő hívást kezdeményezni a mobiltelefonjáról. A kormányzati 
irányelveknek megfelelően a nigériai távközlési vállalatok április 8-ától megkezdték azon előfizetők kimenő hívásainak 
letiltását, akik még nem kapcsolták össze a nemzeti személyazonosító számukat (NIN) a SIM-kártyáikkal. Februárban az 
országban összesen 198.127.431 aktív előfizetést tartottak nyilván, amelyek közül a hatósági felhívás ellenére csupán 125 
millió előfizető küldte be a NIN-számát az ellenőrzés céljából. 
 
London megegyezett Ruandával az illegális migránsok áthelyezéséről 
A brit kormány bejelentette, Ruandába küldené az Egyesült Királyságba érkező illegális bevándorlókat menedékkérelmük 
feldolgozásának idejére. Az új törvénytervezet értelmében repülővel szállítanák el a közép-afrikai országba azokat a 
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migránsokat, akik a La Manche csatornán keresztül érik el a brit partokat. A Nagy-Britanniát a kontinenstől elválasztó 
tengerszoros a világ egyik legnagyobb forgalmú hajózóútvonala, és az átkelés rendkívül veszélyes. 
 
Élelmiszerválság: a FAO és az EU hamarosan fontos lépéseket jelenthet be 
A búza és a műtrágya árának emelkedését és azok várható hiányát az EU "élelmezési diplomáciával" kezelné mind a közel-
keleti és az észak-afrikai, de a balkáni országokban is. Az EU emellett pénzügyi támogatást nyújt a leginkább 
veszélyeztetett országoknak számára: 225 millió eurós segélyt jelentett be a Közel-Kelet és Észak-Afrika számára. Ennek 
közel felét Egyiptom kapja, míg Libanon, Jordánia, Tunézia, Marokkó és a Palesztina egyenként 15-25 millió euró összegű 
sürgősségi támogatást kap. 
 
Az egyiptomi miniszterelnök a beruházási tevékenység ösztönzéséről adott ki rendeleteket  
Mostafa Madbouly miniszterelnök rendeletet adott ki a zöld gazdasággal, mesterséges intelligenciával, az innovációs 
támogatással, tudományos kutatási projektekkel és a helyi iparral kapcsolatos befektetési tevékenységek ösztönzésére, 
továbbá a befektetőket érintő számos ügyintézési eljárás egyszerűsödik. A kiadott rendeletek a villamosenergia-, a 
megújulóenergia-, az oktatás- és a sportágazati beruházási tevékenység alágazatainak megoszlását írták elő az (A) és (B) 
földrajzi területen belül, ahol a villamosenergia- és energiaszektor termelési projekteket tartalmaz. 
 
Az ukrán háború hatása elérte Egyiptomot, veszélyben az ország gazdasága 
Az ellátási lánc összeomlása miatt drasztikusan emelkedik az energia és a gabonák ára. Egyiptom több mint 102 milliós 
lakosságából 70 millió ember az állami támogatások folytán jut kenyérhez és alapvető élelmiszerekhez. A világ 
legnagyobb búzaimportőrének új beszállító után kell néznie, és már tárgyalásokat folytat Franciaországgal és Indiával. A 
háború miatt az ország a turizmusból származó bevételtől is elesett, az oroszok és ukránok ugyanis nem látogatják többé 
a Vörös-tengert. Az ország arra kényszerült, hogy leértékelje valutáját, és hitelt kérjen a Nemzetközi Valutaalaptól. 
Szaúd-Arábia, Katar és az Emirátusok siettek segítségére milliárdos összegű segélyekkel. 
 
Oroszország helyett Algériából vásárolnak gázt az olaszok 
Megállapodott Olaszország és Algéria a két ország közötti energetikai kapcsolatok erősítésében és a gázimport 
növelésében. Mario Draghi olasz miniszterelnök szerint a lépés jelentősen csökkenteni fogja Olaszország orosz 
gázfüggőségét - az ország gázszükségletének majdnem felét eddig orosz forrásból biztosították.  A két ország 
szándéknyilatkozatot írt alá a közös együttműködésről - készen állnak rá, hogy közösen fejlesszenek a megújuló energiát 
és a zöld hidrogént előtérbe helyező rendszereket.  
 
Oroszország nem csökkenti jelenlétét Líbiában az ukrajnai háború ellenére 
Oroszország részt akar venni Líbia jövőjében, a katonai jelenlétet pedig a NATO-nak sem áll érdekében csökkenteni, mivel 
az erőviszonyok felborítása destabilizálhatná a régiót. Oroszország számára kulcsfontosságú a katonai jelenlét 
fenntartása Afrikában, különösen a Száhel-övezetben, Moszkva kelet-líbiai szerepvállalása pedig nem csak Haftár és vele 
szövetséges líbiaiak számára fontos, hanem más Észak-Afrikai szereplők számára is. 
 
FORRÁS: 
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Közel-Kelet 

 
Olyan lézeres légvédelmi rendszert tesztelt Izrael, amilyet még nem látott a világ 
Sikeresen tesztelték Izraelben a világon elsőként a rakéták és drónok megsemmisítésére szolgáló lézeres légvédelmi 
rendszert. Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy a fegyverfejlesztési osztály és a Rafael Advanced Defense 
Systems nevű fegyvergyártó vállalat mérnökei a napokban sikeres teszteket hajtottak végre repeszek, rakéták, 
páncéltörő rakéták és drónok elfogására lézersugarakkal. 

 
Közösen fejleszt robottechnológiákat Dél-Korea és Izrael 
A két ország komoly összeget fordít a kapcsolódó projektekre. Dél-Korea és Izrael bejelentette, hogy a Lighthouse 
Program nevű új stratégiai együttműködési projekt keretében 5,3 millió dollárt fektet be a robottechnológiák közös 
fejlesztésébe. A Lighthouse Program a két ország között tavaly megkötött ipari technológiai szerződés folytatásának 
tekinthető. Akkor mind a két fél megállapodott abban, hogy a közös technológiafejlesztési projektjeik éves 
finanszírozását 4 millió dollárra emelik, ezáltal megduplázzák a korábbi összeget és növelik a kormányzati támogatás 
arányát. 

 
Saját jövője miatt nem nyitja ki az olajcsapokat Szaúd-Arábia 
Miközben Szaúd-Arábia aktívan keresi a kőolaj utáni korszak gazdaságának és gazdaságpolitikájának kereteit, a világ 
árgus szemekkel figyeli, hogy a világ egyetlen ármeghatározó szerepkörrel bíró exportőre mit lép a válságban. Az ország 
egymagában tudná pótolni a világpiacról esetleg kieső orosz kőolajexport teljes mennyiségét – ha akarná. Azonban most 
még talány, hogy Szaúd-Arábia mit fog tenni az OPEC-en belüli új szövetségesének, Oroszországnak az érdekében – 
feltéve, ha egyáltalán az érdekében fog lépni. Ahhoz, hogy lássuk, milyen kihívások állnak az ország előtt, érdemes 
megismerni a háttérben húzódó okokat is. 

 
Az olaj jüanban árazásáról egyeztet Szaúd-Arábia és Kína 
Az amerikai jobboldali Gatestone Intézet hírportálja a Wall Street Journal jelentését idézve szerdán arról számolt be, hogy 
Szaúd-Arábia fontolóra vette a Kínának értékesített kőolaj árazását jüanban, a kínai devizában. Ha Szaúd-Arábia 
felhagyna az olaj kizárólagosan dollárban történő árazásával, akkor a jüan után mások is elkezdhetnék saját devizáikban 
vásárolni a kőolajat, ami hátrányos lenne az amerikai dollár nemzetközi fizetőeszközként játszott szerepére és 
tartalékdevizaként kiérdemelt presztízsére. Kína Szaúd-Arábia legnagyobb kereskedelmi partnere is, beleértve a katonai 
együttműködési megállapodásokat is. 

 
Putyin és a szaúdi trónörökös "pozitívan" értékelte a két ország együttműködését 
"Pozitívan" értékelte a két ország együttműködését az OPEC+-on belül Vlagyimir Putyin orosz elnök és Mohamed bin 
Szalmán szaúdi trónörökös telefonbeszélgetése során - közölte az orosz elnöki hivatal. A két vezető kedvezően értékelte 
a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és tíz másik, a szervezetben tagsággal nem rendelkező állam - közöttük 
Oroszország - alkotta OPEC+ keretében folyó közös munkát, amelynek célja a nemzetközi kőolajpiac stabilitásának a 
biztosítása - közölte a Kreml. 

 
Irán nem enged az atomprogramjából 
Irán nem enged országának az atomprogrammal kapcsolatos jogaiból, és folytatja a nukleáris fejlesztési tevékenységeket 
– közölte Ebrahim Raiszi iráni elnök, miközben a 2015. évi bécsi atomalku újraélesztését célzó tárgyalások ismét 
megrekedtek. Az elnök szerint ezeket a jogokat a bécsi tárgyalásokon részt vevő valamennyi félnek tiszteletben kell 
tartania. Az iráni atomprogram ellenérdekeltjei között korábban Izrael közölte, hogy új alkut szeretne kötni. Az iráni 
államfő, aki az iráni nukleáris technológia nemzeti napja alkalmából mondott beszédet, közölte: kormányzata támogatni 
fogja a békés atomtechnológiai kutatások gyorsítását. 
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Felmelegítette a diplomáciai kapcsolatot Irán és Szaúd-Arábia 
A mosolyszünetet az okozta, hogy korábban megtámadták a teheráni nagykövetséget. Irán és Szaúd-Arábia között 
folytatódnak az Irak közvetítésével zajló egyeztetések – idézte az IRNA iráni állami hírügynökség Fuád Huszein iraki 
külügyminiszter szavait. Huszein Teheránban, iráni hivatali partnerével, Hoszein Amirabdollahiánnal tartott közös 
sajtótájékoztatót, amelyen bejelentette, hogy az egyeztetések újabb fordulóját Bagdadban tartják. 
 
Az Emirates egyelőre nem tervezi az Oroszországba induló járatok törlését 
Az Emirates elnöke, Sir Time Clarke elmondta, hogy a viteldíjakhoz felszámított üzemanyag-pótdíj nem befolyásolta a 
légitársaság foglalásait, és a magasabb olajárak ellenére nyereséges év elé néz a vállalat. A légitársaság továbbra is repül 
Oroszországba, hacsak a tulajdonos, a dubaji kormány a repülőgépek földre kényszerítésére ad parancsot – mondta 
Clarke. Hozzátette, hogy fontos felismerni, hogy az orosz lakosság nem tehet az Ukrajnában zajló háborúról. Az Egyesült 
Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is elutasította a nyugati kormányok azon felhívásait, hogy szankciókat vezessenek be 
Oroszországgal szemben. 
 
Idén már egymillióan vehetnek részt a nagy mekkai zarándoklaton  
Egymillió külföldi és belföldi muszlimnak engedélyezte Szaúd-Arábia, hogy részt vegyen az idei nagy zarándoklaton a 
hadzson. Az iszlám öt pillérének egyike, hogy a hadzsot minden muszlimnak, akinek módjában áll, életében legalább 
egyszer teljesítenie kell. A zarándoklat Mohamed próféta 1400 évvel ezelőtt végigjárt útját követi. A 2020-ban kitört 
világjárvány miatt a szaúdi hatóságok abban az évben csak 1000 zarándok részvételét engedélyezték. Egy évvel később 
sorsolással választották ki azt a 60 ezer teljesen beoltott hívőt, akik részt vehettek a zarándoklaton. 
 
Kormányok világtalálkozója: a digitalizáció, ami megkönnyíti az életünket 
Az Egyesült Arab Emírségek 2025-ös digitális közigazgatási stratégiájában világosan meghatározott célok szerepelnek, 
mint például a szolgáltatások 100 százalékának digitalizálása 2023-ra. Mohammed Bin Taliah, aki a közigazgatási 
szolgáltatásokért felel az Egyesült Arab Emírségekben, azt mondta: a közigazgatási technológia már egy ideje elérhető 
az emberiség számára, ezért a technológiát fel kell használni a szolgáltatások javítására és egyszerűsítésére a 
felhasználók számára. „A technológiával képesek vagyunk növelni a felhasználók hozzájárulását, és lehetővé tesszük, 
hogy a technológia az ügyfél helyett dolgozzon. „ 
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Ausztrália és Új-Zéland 

 
Ausztrália aggódik a Kína és a Salamon-szigetek közötti megállapodás miatt 
Komoly veszélyforrásnak nevezte szerdán az ausztrál miniszterelnök Kína Salamon-szigetekkel kötött biztonsági 
megállapodását, s Pekingnek a régióra gyakorolt befolyásától óvott. Adelaide-ben tett kampánykörútja során Scott 
Morrison rámutatott arra, hogy az elmúlt három évben „rendkívül sok időt” áldozott a csendes-óceáni térség vezetőivel 
folytatott tárgyalásokra, és kiemelte: komoly veszélyt jelent a térségre Peking immár nyilvánvalóvá vált szándéka, hogy 
megvesse a lábát a régióban. Leszögezte mindazonáltal, hogy a héten született megállapodás nem jelent meglepetést 
Canberra számára. 
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Új-Zéland katonai szállítógéppel támogatja Ukrajnát 
Új-Zéland C-130 Hercules katonai szállító repülőgépet és 58 fős személyzetet küld Európába, Ukrajnát támogatandó – 
jelentette be hétfőn az új-zélandi miniszterelnök. Új-Zéland támogatja Ukrajnát abban, hogy visszaverje az orosz 
inváziót” – fogalmazott Jacinda Ardern, és kiemelte, hogy az európai béke alapvető fontosságú a globális stabilitás 
megőrzésében. Wellington emellett 13 millió új-zélandi dollárt (mintegy 3 milliárd forint) adományoz hadi és humanitárius 
célokra. Az összegből 7,5 millió (1,7 milliárd forint) az Egyesült Királysághoz kerül fegyverek és lőszerek beszerzése 
céljából. 
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