
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben 
naprakész tájékoztatást nyújtson 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. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Ausztria 

 
Vége a zárlatnak Ausztriában: utcára mehetnek a beoltottak 
Ausztriában a koronavírus ellen beoltottak számára a tervnek megfelelően megszűnt az egészségügyi zárlat, a kulturális 
és szórakozóhelyek már vasárnap, az üzletek pedig hétfőn nyitottak ki teljesen. A szabályok azonban az egyes 
tartományokban különbözőek, vannak olyanok, amelyekben az éttermek és a szállodák is kinyitnak, másokban ezt 
óvatosságból csak december egy későbbi napján teszik meg. Zárt térben mindenütt kötelező lesz a maszk használata, és 
az éttermeknek egységesen este 11 órakor be kell zárniuk. A beoltatlanok számára az egész országban marad az 
egészségügyi zárlat, vagyis csak néhány esetet kivéve hagyhatják el otthonukat. 
 
Horribilis összegre büntetik az oltatlanokat Ausztriában 
Az kötelező oltásról szóló első törvényjavaslat szerint, aki nem hajlandó beadatni magának a Covid-19 elleni vakcinát, az 
három havonta 600 eurónyi büntetéssel számolhat márciustól kezdve Ausztriában. Februártól lesz kötelező mindenkinek 
beoltatni magát. A törvényjavaslat szerint az oltási kötelezettség alól a 14 éven aluli gyerekek, a terhesek, illetve azok a 
betegségen átesettek mentesülnek, akik hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel rendelkeznek. 
 
Magyar síelők Ausztriában: oltással szabad lesz a pálya?  
A tervek szerint december 12-én, az ideiglenes lezárás után számos népszerű síterepen nyitnak a szálláshelyek és az 
adventi időszak alatt szinte mindenhol vásárral és ünnepi programokkal várják az érkezőket. A keleti vakcinákkal 
rendelkező utazók egy pozitív antitest teszttel és 3. dózisként beadott Pfizer vagy Moderna vakcinával ugyanazokat a 
jogokat kapják, mint a nyugati vakcinákkal oltottak. A tartományok hozhatnak eltérő szabályokat, így például Lachtalban 
a Szputnyikkal oltott magyar vendégeknek nem szükséges pozitív antitest teszt a 3. nyugati oltás mellé. Javasolt az 
utazás előtt leellenőrizni az osztrák QR kód leolvasó applikációval (Grüne Pass), hogy jogosult-e az utazó a szolgáltatások 
igénybevételére. 
 
Beiktatták hivatalába az új osztrák kancellárt 
Az eddigi belügyminiszter Nehammert múlt pénteken választotta elnökévé az Ausztriában kormányzó konzervatív 
Osztrák Néppárt (ÖVP), miután Sebastian Kurz volt pártelnök, korábbi kancellár bejelentette, hogy teljesen visszavonul 
a politikától. Nem sokkal később Kurz utóda a kancellári poszton, Alexander Schallenberg is bejelentette lemondását. 
Schallenberg - a két hónapig tartó kormányfői működése után - visszatér régi munkakörébe, a külügyminiszteri posztra.     
 
Története legnagyobb értékpapírosítását hajtja végre a Raiffeisen 
Mintegy 4,1 milliárd eurónyi hitelportfólióját értékpapírosítja a Raiffeisen Bank International, amivel 21 bázisponttal 
javítja CET1 tőkemutatóját, és javítja a bank kockázati profilját, ugyanakkor az ügyfélkapcsolatokat mindez nem érinti. 
Az osztrák bankcsoport közleménye szerint ez eddig a legnagyobb hitelportfólió, amit értékpapírosítottak, és jellemzően 
németországi, szlovákiai és ausztriai vállalatok hiteltartozásairól van szó. 
 
Tízezrek tüntettek a kötelező oltás ellen 
Bécsben az utcán tiltakoztak a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések ellen. Több tízezer ember vonult az 
utcára szombaton, hogy a koronavírus elleni kötelező védőoltás és az oltatlanok karanténja ellen tüntessen – írja az 
Euronews. A szélsőjobboldali szabadságpárt által rendezett tüntetésen a rendőrség szerint 44 ezren vettek részt. Noha a 
lezárások vasárnap véget érnek Ausztriában, ez nem vonatkozik az oltatlanokra. 
 
Tovább terjeszkedik Magyarországon az osztrák bútorgyártó 
Bejelentette bővülését a magyar piacon az ADA Möbelwerke Európa. Az ausztriai, kelet-stájerországi székhelyű cég 
külföldön már vezető szerepet tölt be a kárpitozott bútor, ágy, matrac és ágyrács gyártásában. Immár három testvérgyára 
van az országban - az első Ausztrián kívüli gyár Körmenden, amelyet 1992-ben alapítottak, a következőt Nován 2002-
ben, majd 2015-ben Zalaegerszegen. Az ADA jelenleg Magyarországon 2500 alkalmazottat foglalkoztat. 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211212/vege-a-zarlatnak-ausztriaban-utcara-mehetnek-a-beoltottak-515716
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/oltatlan-ausztria-koronavirus-oltas-vakcina-buntetes.741591.html
https://www.portfolio.hu/premium/20211206/magyar-sielok-ausztriaban-oltassal-szabad-lesz-a-palya-514180
https://www.portfolio.hu/global/20211206/beiktattak-hivatalaba-az-uj-osztrak-kancellart-514664
https://www.portfolio.hu/bank/20211210/tortenete-legnagyobb-ertekpapirositasat-hajtja-vegre-a-raiffeisen-515548
https://www.vg.hu/kozelet/2021/12/tizezrek-tuntettek-a-kotelezo-oltas-ellen
https://www.vg.hu/kozelet/2021/12/tizezrek-tuntettek-a-kotelezo-oltas-ellen
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/ada-mobelwerke-butorgyarto.741634.html


Elvehető a szavazati jog? 
Egy friss felmérés szerint minden tizenegyedik osztrák elvenné például az idősektől. A közép-európai államokhoz 
hasonlóan Ausztria is elöregedő társadalom, ahol felvetődik a jogos kérdés, hogy miért az idősebb korosztály dönt az 
ország jövőjéről, és miért nem az országba érkező külföldiek, uniós állampolgárok, illetve a fiatalok. Ausztriában 
különleges a helyzet, mert már 16 éves kortól jár a választójog. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu   
 

Benelux államok 

 
Szigorítanak Belgiumban 
A belga kormány péntek délután járványügyi szigorításokat rendelt el, az új koronavírusos fertőzések növekvő száma, és 
az egyre jobban túlterhelt egészségügyi rendszer miatt. Az intézkedések értelmében, a maszk beltéri viselésre vonatkozó 
kötelezettséget 6 éves kortól a gyermekekre is kiterjesztik, az oktatási helyiségeket a megnövekedett testhőmérséklet 
mérésére alkalmas műszerrel kell felszerelni. 
 
A belga rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a korlátozások miatt tüntetők ellen 
A belga rendőrség vasárnap vízágyút és könnygázt is bevetett a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben. A koronavírus-
járvány rohamos terjedése miatt a belga kormány szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezetett be, ennek okán pedig 
vasárnap tüntetők vonultak az utcákra Brüsszelben, s bár eleinte békésnek indult a demonstráció, végül néhány tüntető 
randalírozásba kezdett. 
 
A belga bérek vásárlóértékéért tüntettek Brüsszelben 
Körülbelül hatezren vettek részt Belgiumban a szakszervezetek által meghirdetett tüntetésen, ahol a magas infláció 
mellett stagnáló bérek ellen tiltakoztak. - Minden egyes nap választanom kell, hogy üzemanyagot veszek, hogy munkába 
menjek, ételt eszek a családomnak, vagy fűtök a családomra, különösen télen. - mondta egy tüntető, Abigail Urban az 
Euronewsnak. 
 
Meghosszabbítják a járványügyi korlátozásokat Hollandiában 
Újabb négy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt novemberben ismét elrendelt korlátozásokat 
Hollandiában — jelentette be a Mark Rutte miniszterelnök kedd este. Rutte a döntést elengedhetetlennek nevezte, és a 
kórházak leterheltségével és a vírus új, omikron nevű variánsával indokolta. 
 
271 napba telt, de megegyeztek a holland pártok: Mark Rutte újra miniszterelnök lehet 
Megállapodtak egymással a holland pártok a kormánykoalícióról, így ismét Mark Rutte alakíthat kormányt – írta meg a 
Guardian. Rutte 271 napja vezeti ügyvivő miniszterelnökként Hollandiát, hiszen a márciusi választások után a pártok nem 
tudtak azonnal megállapodni arról, hogy ki alakítson kormányt. A brit lap cikkében megjegyezte: bár Hollandiában nem 
ritka, hogy elhúzódnak a koalíciós tárgyalások, a 271 nap rekordnak számít. 
 
Állítólagos koronavírust tartalmazó fiolákat árult egy holland férfi 
A holland pénzügyőrség elfogott egy férfit, aki az interneten árusított állítólagos koronavírust tartalmazó fiolákat, hogy 
az emberek megfertőzhessék magukat gyógyultsági igazolvány későbbi kiváltása érdekében – közölte szombaton a 
holland pénzügyminisztérium csalásokkal foglalkozó osztálya (FIOD). 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.liner.hu 

https://index.hu/kulfold/2021/12/12/az-osztrakok-egy-resze-kizarna-az-idoseket-a-dontesbol/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/szigoritanak-belgiumban-430037
https://liner.hu/belgium-korlatozasok-tuntetes-vizagyu-konnygaz/
https://liner.hu/burkina-faso-tuntetes-konnygaz/
https://hu.euronews.com/2021/12/06/a-belga-berek-vasarloertekeert-tuntettek-brusszelben
https://www.vg.hu/kozelet/2021/12/meghosszabbitjak-a-jarvanyugyi-korlatozasokat-hollandiaban
https://www.vg.hu/kozelet/2021/11/nem-birja-a-nyomast-hollandia-nemetorszagba-viszik-a-betegeket
https://www.vg.hu/kozelet/2021/11/nem-birja-a-nyomast-hollandia-nemetorszagba-viszik-a-betegeket
https://www.vg.hu/kozelet/2021/11/a-hollandok-mar-a-hivatalos-bejelentes-elott-azonositottak-az-omikront
https://hvg.hu/vilag/20211214_mark_rutte_ujra_miniszterelnok_lehet
https://hvg.hu/vilag/20211214_mark_rutte_ujra_miniszterelnok_lehet
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/14/teflon-mark-rutte-fourth-dutch-term-record-breaking-talks-government-coalition
https://24.hu/kulfold/2021/12/12/koronavirus-fiola-hollandia/
http://www.profitline.hu/
http://www.liner.hu/


www.hu.euronews.com   
www.vg.hu  
www.hvg.hu  
www.24.hu  
 

Bulgária 

 
Megszavazták az új kormányt Bulgáriában 
Egy hónappal a választás után megszavazta a bolgár parlament az új kormányt, amelynek vezetője az újonnan alapított, 
Folytatjuk a Változást (PP) nevű korrupcióellenes párt társelnöke lesz. A 41 éves Kiril Petkov miniszterelnök-jelöltségét 
134:104 arányban hagyta jóvá a képviselőtestület. Ezt követően szavaztak az kormány összetételéről, amely szintén zöld 
utat kapott. Beszédében az új kormányfő leszögezte: a kabinet mottója az lesz, hogy „zéró tolerancia a korrupcióval 
szemben”. Elmondta továbbá, hogy prioritásként kezelik a koronavírus elleni oltási program felpörgetését és a fellépést 
a magas energiaárakkal szemben. A novemberi választást megnyerő centrista PP a baloldali Bolgár Szocialista Párttal, az 
elitellenes Van Ilyen Nép párttal (ITN) és a Demokratikus Bulgária (DB) nevű liberális csoporttal lépett koalícióra. 
 
FORRÁS: 
https://www.szabadeuropa.hu/ 
 

Csehország 

 
Brutálisan elszállnak jövőre az energiaárak Csehországban  
A jövő évben a lakossági villanyáram 30-50, a földgáz 50-70 százalékkal lesz drágább Csehországban – jelentette be 
Karewl Havlíček (ANO) leköszönő cseh ipari és kereskedelmi miniszter. Elmondása szerint leginkább az emissziós kvóták 
drágulása hajtja fel az energiaárakat, ezek teszik ki az végső ár 20-3 százalékát. 
 
Cseh kormányalakítás - Zeman pénteken kinevezi az új cseh kormányt 
Miloš Zeman pénteken kinevezi az új cseh kormányt olyan összetételben, ahogyan azt Petr Fiala kinevezett kormányfő 
javasolta - közölte Petr Fiala hétfőn este Prágában az új kormánykoalíció öt pártja elnökének közös sajtótájékoztatóján. 
 
Gyorsult az éves infláció Csehországban 
Novemberben hat százalékra gyorsult az éves infláció Csehországban az októberi 5,8 százalékról - közölte a Cseh 
Statisztikai Hivatal pénteken Prágában. 
 
Tovább csökkent a munkanélküliség Csehországban 
Novemberben 3,3 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban az októberi 3,4 százalékról. Ennél alacsonyabb 
munkanélküliséget legutóbb tavaly márciusban mutattak ki a statisztikák. 
 
Csehország is döntött: jöhet a kötelező oltás 
Átfogó, kötelező oltási kampányt indítanak Csehországban, a döntés érinti az egészségügyi dolgozókat, ápolókat, 
orvosokat, rendőröket, katonákat és minden, 60 év feletti állampolgárt – számol be a hírről a Guardian. 
 
FORRÁS: 
www.korkep.sk 
www.parameter.sk 
www.profitline.hu 
www.hu.euronews.com 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
 

http://www.hu.euronews.com/
http://www.vg.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.24.hu/
https://www.szabadeuropa.hu/a/megszavaztak-az-uj-kormanyt-bulgariaban/31607163.html
https://www.szabadeuropa.hu/
https://korkep.sk/cikkek/gazdasag/2021/12/13/brutalisan-elszallnak-jovore-az-energiaarak-csehorszagban/
https://parameter.sk/cseh-kormanyalakitas-zeman-penteken-kinevezi-az-uj-cseh-kormanyt
https://profitline.hu/gyorsult-az-eves-inflacio-csehorszagban-430316
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/csehorszag-makroadat-statisztika-munkanelkuliseg.741817.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211206/csehorszag-is-dontott-johet-a-kotelezo-oltas-514724
http://www.korkep.sk/
http://www.parameter.sk/
http://www.profitline.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/


Egyesült Királyság 

 
Kiderítették, mi történne a brit bankokkal egy nagyon súlyos gazdasági helyzetben 
Egészségesnek minősítette a Bank of England az Egyesült Királyság legnagyobb bankjait, miután végrehajtotta rajtuk a 
tavaly a járvány miatt elmaradt stressztesztet. A nyolc legnagyobb brit bank akár a munkanélküliség 
megháromszorozódásával, az ingatlanárak 33%-os esésével és egy nagy, 2020 és 2022 között 800 milliárd brit fontot 
kitevő gazdasági visszaeséssel szemben is ellenálló.  
 
Súlyos ára van a Brexitnek: a kelet-európaiak nem kérnek Nagy-Britanniából 
Az Egyesült Királyságban egyre kevesebb kelet-európai lakik. Tavaly a létszámuk úgy 200 ezer fővel eshetett. Nincs 
értelme annak, hogy a lengyel kamionosok átmenjenek az Egyesült Királyságba dolgozni.  
 
Még mindig padlón van a brit gazdaság 
Az előző havinál sokkal lassabban, 0,1 százalékkal emelkedett októberben Nagy-Britannia – az EU-n kívüli legnagyobb 
európai gazdaság – hazai össztermékének (GDP) értéke havi összevetésben, és még mindig nem érte el a koronavírus-
járvány előtti szintet. Szeptemberben 0,6 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban. 
 
Gyorsan terjed az Omicron, a britek napi 60 ezer fertőzöttre számítanak 
Két héttel a koronavírus Omicron variánsának felfedezése után a dél-afrikai kórházak rohamosan növekvő betegszámra 
számítanak.  
 
Hatalmas veszteséget okoznak a lezárások a brit boltosoknak 
Londoni elemzők számításai szerint a legnagyobb brit városok központi bevásárlónegyedeiben több mint félmilliárd font 
bevételkiesést okoznak a következő egy hónapban azok az intézkedések, amelyekkel a kormány a koronavírus omikron 
változatának terjedését igyekszik lassítani. 
 
Aláírták a szerződést, megépülhet a HS2, a brit szupervonat 
Kétmilliárd fontból épülhet meg a HS2, az évek óta tervezett gyorsvasút az Egyesült Királyságban – írja a BBC. A 
szerelvényeket a Hitachi és az Alstom gyárthatja angliai üzemeikben. 
 
Jön a B-terv: otthonmaradásra szólít fel a miniszterelnök 
Nagy-Britannia ismét szigorít. Boris Johnson arra szólította fel a lakosságot, hogy aki csak teheti otthonról végezze 
munkáját, továbbá a maszkviselésen is szigorítottak. Az Egyesült Királyságban egymillió omikron-fertőzésre számítanak 
a következő hónapokban. 
 
Újabb fegyveres konfliktust robbanthat ki a brexit az Egyesült Királyságon belül 
Nyilvánvaló és közvetlen veszélyt jelentenek a poszt-brexit északír társadalomba ágyazódott fegyveres bandák – derül 
ki egy szakértői jelentésből.  
 
Meghaladta a 20 milliót a beadott harmadik oltási dózisok száma Nagy-Britanniában 
A brit egészségügyi minisztérium vasárnap este ismertetett legfrissebb adatsora szerint a harmadik, emlékeztető és 
hatáserősítő vakcinadózisból eddig 20 258 417-en részesültek; ez a felnőtt brit lakosság 35,2 százaléka. 
 
Brexit: haladás helyett fenyegetőzés 
Bár az Egyesült Királyság hivatalosan 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, 2020. december 31-én pedig az 
átállásra biztosított átmeneti időszak is lejárt, valójában még mindig nem zajlott le teljesen a válás, a felek mind a 
tengeri, mind a szárazföldi határokon tovább vitatkoznak.   
 
Nagy-Britanniában nőtt az autóeladás 
Nagy-Britanniában öt hónapon belül először nőtt az autóeladás éves szinten novemberben - állt a brit autógyártók és 
autókereskedők szövetségének (SMMT) közleményében. 
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Indulás előtt is tesztet kell végezniük az Angliába utazóknak 
A brit kormány kedden érvénybe lépett rendelete alapján indulás előtt is koronavírus-tesztet kell végezniük az Angliába 
belépő 12 évnél idősebb utasoknak.  
 
Különmegbízottat nevezett ki a Nyugat-Balkánra Boris Johnson 
Boris Johnson brit miniszterelnök kinevezett egy nyugat-balkáni ügyekért felelős különmegbízottat annak jeléül, hogy 
az Egyesült Királyság elkötelezett a régió stabilitása és prosperitása iránt. 
 
Durva kijelentést tett Macron: szomorú, hogy Nagy-Britanniát egy bohóc vezeti 
A Le Canard Enchaine nevű francia újság szerint Emmanuel Macron francia elnök múlt szerdai horvátországi látogatása 
során bohócnak nevezte Boris Johnson brit miniszterelnököt, órákkal azután, hogy 27 ember fulladt bele a La Manche 
csatornába. A két ország között egyre nagyobb a feszültség a migránsválság kezelése miatt, a francia elnök megjegyzése 
pedig tovább fokozhatja a diplomáciai válságot. 
 
Örömhírrel a szolgált a brit Lidl 
A brexit és a járvány kombinációja miatt az átlagosnál is nehezebb helyzetben lévő brit Lidl vezetősége örömmel 
tapasztalta, hogy a két-három hónappal ezelőttihez képest valamivel enyhültek beszállítási gondjaik. 
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Franciaország 

 
Franciaország tovább szigorít 
A koronavírus-járvány ötödik hullámának megfékezésére Franciaországban szigorodnak az általános iskolákban a 
távolságtartási szabályok, és négy hétre bezárnak a diszkók - jelentette be hétfő este Jean Castex miniszterelnök az 
egészségügyi védelmi tanács ülését követően. 
 
Német-EU-s vita a francia atomenergiáról 
Míg az új német, zöldpárti külügyminiszter kategórikusan ellenzi, hogy zöld energiának tartsák a nukleáris energiát, addig 
az Európai Bizottság alelnöke teljes támogatásáról biztosította Franciaország atomenergetikai terveit. 
 
Franciaország szénadót vetetne ki 
Franciaország tölti be az Európa Tanács soros elnökségét, és az ország elsődleges tervei között szerepel, hogy 
csökkentsék az unió energia- és nyersanyag importőrökre való ráutaltságát. 
 

Területet veszít Franciaország ? – Megjött a népszavazás eredménye 
Új-Kaledónián a vasárnap tartott népszavazáson a szavazók túlnyomó többsége elutasította, hogy a Franciaországhoz 
tartozó külbirtok függetlenné váljon. Az újabb, immár harmadik és egyben utolsó népszavazáson a voksok 90 
százalékának összeszámlálása alapján a választópolgárok több mint 96 százaléka a függetlenség ellen szavazott. 
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Újabb milliárdos üzletből fúrhatják ki az amerikaiak Franciaországot 
Az Egyesült Államok egy hatalmas fegyvereladásról állapodott meg Görögországgal, négy új fregattot és egy jelentős, 
akár 9,4 milliárd dolláros modernizációs csomagot ajánlva fel, közvetlenül megkérdőjelezve egy hasonló előzetes 
megállapodást Franciaországgal. 
 
A kötelező koronavírus elleni oltás ellen tüntettek Párizsban 
A “sárgamellényes” zavargások először novemberben alakultak ki. Novemberben “sárgamellényes” zavargások törtek ki 
Párizsban, amikor a Sárgamellényes Mozgalom a hároméves megalakulásának évfordulóját ünnepelték. 
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Horvátország 

 
Horvátország zöld jelzést kapott a schengeni belépéshez, és hamarosan jöhet az euró is 
Az Európai Unió tagállamainak állam-, és kormányfőit tömörítő Európai Tanács megállapította, hogy Horvátország 
teljesítette a schengeni övezethez való csatlakozás feltételeit, és képes hatékonyan megvédeni az övezet rá eső külső 
határait. Ez a csatlakozás engedélyezését megelőző utolsó lépést jelenti, a végső döntés a francia EU-s soros elnökség 
alatt, a jövő év első felében születhet meg. A schengeni övezethez való mielőbbi csatlakozás Horvátország számára 
régóta kiemelt cél volt, elsősorban a fokozódó migrációs nyomás miatt, emellett azt is várják a szabadon átjárható belső 
határoktól, hogy az tovább növeli majd az ország turisztikai vonzerejét. A horvátországi turistaforgalom az idén a 2019-
es szint 80%-a körül alakulhat. Az ország vonzereje azzal is növekedhet, hogy az ország csatlakozik az euróövezethez is. 
 
A horvát parlament elfogadta a 2022-es költségvetést, 2,6%-os GDP-arányos hiánnyal számolnak 
A horvát parlament a bruttó hazai termék (GDP) 2,6 százalékának megfelelő hiánnyal hagyta jóvá az ország 2022-es 
költségvetését, amely figyelembe veszi az ország következő évi euróövezeti csatlakozásának szempontjait is. A 
költségvetés jövő évi kiadásait 174 milliárd kunára (26,1 milliárd dollár/23,1 milliárd euróra), míg a bevételt csaknem 164,5 
milliárd kunára becsülik. A 2022-es költségvetés 2022-ben 4,4%-os GDP-növekedéssel, 2021-ben pedig legalább 9%-os 
GDP-bővüléssel számol. 
 
Nem korlátozzák tovább az üzemanyag áremelkedését a horvátok 
A horvát kormány december 6-án meghozott döntésének értelmében megszüntették az üzemanyag árkorlátozásáról 
szóló rendeletet, mivel a világpiacon csökkent a kőolaj ára. Andrej Plenković kormányfő elmondta, hogy az időben 
meghozott lépésnek köszönhetően sikerült megakadályozni az üzemanyag árának nagy mértékű drágulását. 
 
Kínai segítséggel zöldít Horvátország 
Ünnepélyes keretek között állították üzembe a múlt héten Horvátország legújabb és egyben legnagyobb 
szélerőműparkját a tengermelléki Zengg (Senj) térségében. A 39 szélkerékből álló létesítmény megépítését teljes 
egészében a kínai állami tulajdonban lévő, hadiiparáról ismert Norinco International Cooperation fedezte. A mintegy 200 
millió euróból elkészült, 156 megawatt teljesítményű telep 60 négyzetkilométernyi területet foglal el, a lokációja pedig 
ideális, mert a környéken egész évben jelentős a szélmozgás. Ennek köszönhetően az erőművek évente előreláthatólag 
530 millió kilowattóra áramot generálnak majd, ami a növekvő energiaárak miatt valószínűleg néhány év alatt 
visszahozza az építés költségeit. 
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Írország 

 
Változtak a beutazási szabályok: a beoltottaknak is kötelező a teszt a beutazás előtt 
2021. december 5-től mindenkinek, aki Írországba utazik és rendelkezik oltáson vagy gyógyuláson alapuló uniós Covid-
19 igazolvánnyal 48 óránál nem régebbi hivatalos, egészségügyi környezetben elvégzett negatív antigén tesztet 
(öntesztelésre alkalmas antigén teszt nem elfogadható) vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell bemutatnia 
a beutazáshoz. Azok a beutazók, akik nem rendelkeznek oltási vagy gyógyultsági igazolással 48 óránál nem régebbi 
negatív PCR teszteredménnyel kell rendelkezniük. 
 
Megjelent az omikron variáns Írországban 
Az Egészségügyi Minisztérium december 9-én megerősítette, hogy további 5 omikron variáns esetet regisztráltak 
Írországban, így a teljes eddig azonosított esetek száma 6-ra emelkedett. Az első omikron variánst december 1-én 
jelentették. A Nemzeti Népegészségügyi Csoport (NPHET) értékelése szerint bizonytalan az ír járványügyi helyzet a vírus 
magas előfordulási gyakorisága miatt, amit a delta variáns okoz és mellyel párhuzamosan az omikron variáns is 
fenyegetést jelent. 
 
Január 9-ig érvényben levő új korlátozásokat vezettek be 
A kormány új közegészségügyi korlátozásokat jelentett be, melyek december 7-től január 9-ig lesznek érvényben. A 
vendéglátóipari egységekben újra életbe lépnek a társadalmi távolságtarásra irányuló előírások, mely értelmében többek 
között 1 méter távolságra kell elhelyezni az asztalokat és maximum 6 felnőtt lehet egy asztalnál (maximum 15 fő 12 éves 
vagy annál fiatalabb gyerekekkel együtt). A beltéri szórakoztató-, kulturális-, közösségi- és sportesemények 50 
százalékos létszámkorlátozási kapacitással tarthatók az ülőhelyekre vonatkozóan. Ezeken a rendezvényeken kötelező a 
maszkviselés. Az utóbbi nem vonatkozik a vallási, oktatási és munkahelyi tevékenységekre. Emellett a szórakozóhelyek 
ismételt bezárását rendelte el a kormány. 
 
Rekordmagas a megélhetési költség Írországban 
Az ír háztartások a megélhetési költségek jelentős növekedésével szembesülnek 2021. telén, az infláció - 20 éves csúcson 
- 5,3 százalékon áll a megemelkedett energiaköltségek és az ellátási láncban keletkezett nehézségek miatt. Az ír Központi 
Statisztikai Hivatal (CSO) legfrissebb, novemberi fogyasztói árindexe a gazdaság szinte minden ágazatában az 
áremelkedés élénkülését jelezte. Továbbra is az energiaárak a fő hajtóerő; a villamos energia, a gáz és az egyéb 
tüzelőanyagok 29 százalékkal drágultak a tavalyi adatokhoz képest. 
 
Legfeljebb 2%-kal emelhetik az ingatlanbérleti díjat azokban a zónákban, ahol leginkább probléma a lakhatás 
Az ír Országgyűlés mindkét háza elfogadta azt a 2021. évi lakossági ingatlanbérleti törvényjavaslatot, ami a bérleti díjat 
lefeljebb az infláció mértéke szerinti vagy legfeljebb 2%-os emelésre korlátozza éves szinten (attól függően, hogy melyik 
az alacsonyabb). A bérleti díj emelésének felső határára vonatkozó törvény a köztársasági elnök általi törvénybe iktatást 
követően azonnal hatályba lép. A törvénnyel a kormány célja a lakhatási válság enyhítése. 
 
Rekordot döntött az export a világjárvány idején 
Írország rekord értékben, 306 milliárd euró értékben exportált árut és szolgáltatást 2020-ban, mivel az IKT szolgáltatások 
és gyógyszerek kereskedelme fellendült a világjárvány idején. Az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) adatai alapján 
Írország 2020-ban 244 milliárd euró értékben exportált szolgáltatásokat, 6 százalékkal többet, mint az előző évben. 
Ennek több, mint felét (55 százalékot, azaz 134 milliárd eurót) tett ki a számítástechnikai szolgáltatások közé sorolható 
hardverrel és szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások, valamint adatfeldolgozási szolgáltatások. 
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Lengyelország 

 
Az uniós fenyegetésre válaszul Lengyelország is fenyeget 
Lengyelország fel fogja függeszteni befizetéseit az Európai Unió központi költségvetésébe, és megvétózza a közös 
európai politika jelentős döntéseit, ha Brüsszel visszatartja a Varsónak járó pénzeket, és folytatja a jogállamisági harcot. 
 
Lengyelországba látogatott Olaf Scholz 
Első külföldi útján Lengyelországba látogat Olaf Scholz német kancellár, hogy a Belarusz menekültválság, a lengyel bírói 
függetlenség, az ukrán határon történő orosz csapatösszevonás és az Északi Áramlat 2 kérdésében tárgyaljon. 
 
Újabb korlátozásokat vezetnek be Lengyelországban 
Lengyelországban újabb korlátozásokat vezetnek be a tetőző járványhullám miatt, jövő szerdától a szolgáltatásokat 
egyszerre még kevesebb beoltatlan ember veheti igénybe, mint eddig. A jövő év márciusától pedig kötelezővé teszik az 
oltást az orvosok, a tanárok és a rendvédelmi erők számára. 
 
A járványhullám elbánt a lengyel boltokkal 
Lengyelországban veszélyezteti a karácsonyi bevásárlási szezon lebonyolítását, hogy munkaerőhiány alakult ki a 
kiskereskedelemben a sok koronavírus-betegségben szenvedő dolgozó miatt. Főként a kis boltokban nagy a baj, 
előfordulhat, hogy ezek bezárásra kényszerülnek. 
 
Bajba került a lengyel áramrendszer, külföldi országoknak kellett közbelépni 
A túl kevés szélenergia és bizonyos rendszerkarbantartási okok miatt jelentős áramhiány alakult ki mára a lengyel 
áramellátásban, ezért az állami rendszerirányító (PSE) külföldi rendszerirányítók segítségét kérte, így például egy svéd 
olajalapú áramtermelő üzemet is be kellett indítani. 
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Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2021. november 14. (vasárnap) 00:00 órai hatállyal Magyarországot magas 
fertőzöttségű rizikóterületté nyilvánítják. Ennek eredményeképp az eddigiekhez képest új beutazási szabályok lépnek 
életbe a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára. A mindenkori beutazási szabályok részletes és 
folyamatosan aktualizált leírása megtalálható a Konzuli Szolgálat honlapján: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nemetorszag.  
 
Akár be is zárhat Németország karácsonykor 
Az új német kancellár, Olaf Scholz, nem zárja ki, hogy karácsony idejére teljes lezárás jöhet Németországban. A lapinterjú 
során Olaf Scholz azt mondta, nem létezhetnek "vörös vonalak" a járványkezelésben, mindig készen kell állni arra, hogy 
újragondoljuk az álláspontunkat, ha a körülmények úgy kívánják. Szerinte ilyenkor gyorsan és határozottan kell 
cselekedni, illetve rugalmasságra van szükség, amikor a Covid-járvány elleni küzdelemben az ellenintézkedéseket 
mérlegelik."Annak érdekében, hogy a kórházak a sok koronavírusos beteg ellenére elegendő intenzív ágyat tudjanak 
biztosítani, most sok pénzt bocsátottunk a rendelkezésükre" - nyilatkozta. 
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Németország kötelezővé tette az oltást az egészségügyi és szociális dolgozóknak 
Elfogadta a német szövetségi parlament (Bundestag) azt a törvényt, amely kötelezi az egészségügyi és szociális 
dolgozókat az új típusú koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás beadatására. A fertőző betegségek elleni 
védekezésről szóló törvény módosítása értelmében legkésőbb március 15-ig meg kell szereznie a teljes oltást minden 
munkavállalónak, aki különösen veszélyeztetett csoportokkal foglalkozó egészségügyi és szociális ellátási intézményben 
dolgozik. 
 
Összehangolt oltási kampányt indítottak a legnagyobb német cégek 
Nap mint nap újabb német cégek kapcsolódnak egy, a maga nemében egyedülálló kampányhoz: a bankok, az 
autógyárak, a gyorséttermek vagy éppen a kereskedelmi láncok eddig jól bevált reklámszlogenjeik cseréjével buzdítják 
oltásra a lakosságot. Több mint 150 német vállalat – köztük az ország legnagyobbjai – csatlakoztak a napokban a 
közösségi médiamozgalomhoz, amely a koronavírus elleni védőoltás beadására ösztönzi a németeket. A hagyományos 
üzenetekben a „jó” minősítést oltásra vagy vakcinára változtatták. 
 
Újabb rekord Németországban: még sosem mértek ekkora áremelkedést 
Novemberben rekordmértékben emelkedtek éves bázison a nagykereskedelmi árak Németországban a német 
szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis közleménye alapján. Novemberben 16,6 százalékkal nőttek a nagykereskedelmi 
árak az előző évihez képest Németországban, ami a legnagyobb mértékű növekedés az adatgyűjtés 1962-es kezdete óta. 
Októberben 15,2 százalékos, szeptemberben 13,2 százalékos volt az éves áremelkedés. 
 
Jelentősen visszavette jövő évi német gazdasági növekedési előrejelzését az Ifo 
A német GDP idén várhatóan 2,5 százalékkal, a következő két évben 3,7 százalékkal, illetve 2,9 százalékkal nő – derült ki 
az Ifo gazdaságkutató legfrissebb előrejelzéséből. Az őszi prognózishoz képest az idei növekedés ütemére vonatkozó 
becslés nem változott, míg a 2022-es növekedést 1,4 százalékponttal csökkentették. A kutatók úgy gondolják viszont, 
hogy a jövő évi lassulást 2023-ban teljes mértékben behozza a német gazdaság. 
 
Borús a hangulat a német gazdaságban 
A vártnál kevésbé, de romlott a ZEW gazdaságkutató intézet németországi hangulatindexe decemberre vonatkozóan a 
felmérés publikált eredménye alapján. A gazdasági szereplők kisebb növekedésre számítanak az elkövetkező hat 
hónapban. Az aktuális helyzet megítélése nagyot romlott Németországban és június óta először billent át negatív 
tartományba. 
 
Beszakadtak a német ipari megrendelések 
A német gyáripari megrendelések októberben 6,9 százalékkal csökkentek az előző havihoz képest, a szeptemberi 1,8-es 
havi emelkedés után. Piaci elemzők 0,5 százalékos havi csökkenést vártak októberre – derült ki a Destatis jelentéséből. 
Októberben a külföldi megrendelések 13,1 százalékkal mérséklődtek havi bázison. Ezen belül is az euróövezeti 
megrendelések 3,2, a világ többi részéből pedig 18,1 százalékkal.  
 
Bizakodóbbá váltak az orosz kapcsolatokban aktív szerepet vállaló német vállalatok 
Az orosz piacon tevékenykedő német vállalatok az oda irányuló kivitel tavalyi 13,1 (és az onnan származó behozatal 
csaknem 30) százalékos visszaesése után, a koronavírus-járvány súlyossága és elhúzódása ellenére bizakodó 
hangulatban, a korábbiakhoz képest magasabb forgalmi és exportvárakozással tekintenek az előttük álló esztendőre. Az 
összességében optimista képet a valutaárfolyamok változása és a kölcsönös gazdasági szankciók zavarják; ugyanakkor 
az orosz üzletben érdekelt német vállalatok a közelmúltban hivatalba lépett szövetségi kormány felé nagy reményeket 
táplálnak a politikai feszültségek leépítését illetően. 
 
Történelmi pillanat: hivatalosan is új vezető viszi tovább Európa legnagyobb gazdaságát 
Hivatalosan is kinevezték az új német kormányt Berlinben. Olaf Scholz kancellárságával hivatalosan is véget ér a 16 éven 
át tartó Merkel-korszak és egy új, hárompárti koalíció veszi át Európa legerősebb gazdaságának irányítását. Az új 
kormány ambiciózus célokat fogalmazott meg számos területen, törekvése az, hogy új utat nyisson Németország előtt a 
klímaváltozás elleni küzdelem és a digitalizáció vonatkozásában is, de a külpolitika terén is számítani lehet 
hangsúlyeltolódásra. Az első és legfontosabb feladat azonban az egyre erősödő koronavírus-járvány megfékezése lesz.  
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Az új német kancellár első útja Párizsba vezetett 
Emmanuel Macron megítélése szerint erős a nézetazonosság és az együttműködés szándéka közte és az új német 
kancellár, Olaf Scholz között. A francia elnök ezt a német kollegájával tartott közös sajtótájékoztatóján mondta, miután 
megbeszélést folytattak a francia elnöki hivatalban. Emmanuel Macron az érintett témák közül az európai határok külső 
védelmét, a migrációs témákra adandó közös választ, valamint a Afrikához és a Kínához fűződő viszonyt emelte ki. 
 
Erős és független Európai Unió az új német kancellár célja 
Németország egyértelmű Európa-barát napirendet határozott meg, és azt vallja, hogy mindenekelőtt erős és független 
Európai Unió létrehozására kell törekedni - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár Brüsszelben Ursula von der Leyennel, 
az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Beszélt arról is, hogy a gáz fontos szerepet fog 
játszani az európai zöld átállásban, noha - mint mondta - egyes országok prioritásai eltérőek. 
 
Németország célja egy jól felszerelt Bundeswehr - Növelik védelmi kiadásaikat 
Az új német kormány a transzatlanti kapcsolat megerősítésén dolgozik, és programja egyértelmű: támogatni akarja a 
közös biztonságot - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával tartott brüsszeli 
sajtótájékoztatóján. A német kancellár szerint az új kormány védelmi kiadásai a költségvetési lehetőségek keretein belül 
tovább emelkednek. Elengedhetetlennek tartjuk a jól felszerelt Bundeswehrt, német hadsereget - tette hozzá. 
 
Leáll egy hónapra a kecskeméti Mercedes-gyár 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nemrég tudatta, hogy a folyamatosan változó alkatrész-ellátási 
helyzethez igazodva módosították termelési tervüket. A megyei hírportál szerint a tervezett december 15-éhez képest 
hozták előre a szokásos karácsonyi leállás kezdetét - december 10-én egyébként sem lett volna gyártás, mert a pénteki 
műszakok október 18 óta nem futnak, akkor ugyanis négynapos munkahetet vezettek be. A Baon.hu értesülései szerint 
a munka január 12-én indulhat újra. 
 
Németországban építene gyárat a világ vezető csipgyártója 
Egy esetleges gyár építésével kapcsolatos tárgyalások korai szakaszában van a német kormánnyal a világ vezető 
csipgyártója, a TSMC. A cég elnöke, Mark Liu már júniusban felvetette a részvényeseknek a német gyár építésének 
lehetőségét. A vállalat törekvéseit segítheti, hogy az EU a következő év első felében tervezi nyilvánosságra hozni az 
European Chips Act nevet viselő javaslatot, mely az európai csipgyártás felpörgetését célozza. A tervek szerint ez 
elegendő lehet arra, hogy a kontinens adja a globális termelés 20 százalékát 2030-ra. 
 
Otthon talált magának elegendő, kiváló minőségű lítiumot a Volkswagen 
Németországban lítium lelőhelyek után néztek az autóipari szereplők, és a Volkswagen a Rajna vidékén annyit talált, 
amiből akár a teljes európai igényt fedezni tudná - írta meg először a PV Magazine. A “találat” olyannyira erős, hogy az 
autóipari konszern már adásvételi szerződést is aláírt egy bányászati vállalattal, hogy az a Felső-Rajna vidéken lítiumot 
bányásszon. A Vulcan Group szerint Európa legnagyobb lítium lelőhelye ugyanis éppen itt, a Rajna alatt található. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com  
www.mkik.hu  
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Nyugat-Balkán  

 
Az EU 30 milliárd eurót fektet be nyugat-balkáni infrastrukturális projektekbe 
Az Európai Bizottság (EB) 30 milliárd euró (33,9 milliárd dollár) támogatást, illetve kölcsönt biztosít a nyugat-balkáni 
országoknak a következő hét évben a Global Getaway infrastruktúra-fejlesztési stratégiája keretében. A támogatást 
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kiterjesztik a régió összes fővárosát egymással és az Európai Unióval összekötő vasúti és közúti infrastrukturális 
beruházásra, valamint a szén, mint fő energiaforrás fokozatos kivonását célzó projektekre. 
 
Az EU 40 millió eurót ad a Szerbiát, Koszovót és Albániát összekötő autópályára 
Elkezdték a Béke-autópálya első szakaszának munkálatait. A Délkelet-Szerbia Nisi Körzethez tartozó (Nistől 15 
kilométerre található) Merosina községben helyezték el az E-80, azaz a Nis – Merdare 76,3 kilométer hosszú autópálya 
alapkövét. A Béke-autópálya 383 kilométer hosszú lesz, a szerbiai Nis, a koszovói Pristina és az albániai Dracs között épül 
meg, ami a Szerbián és Koszovón át Albánia legnagyobb kikötőjéhez vezet, összekötve a 10-es közúti folyosóval, illetve 
a Szkopje-Pristina, valamint a Szarajevó-Podgorica-Valona autóúttal. 
 
Az EU négy fejezetet nyitott meg Szerbiával 
Az Európai Unió Tanácsa újabb csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitását hagyta jóvá Szerbia számára, ezek az 
úgynevezett zöld menetrendre és a fenntartható összeköttetésekre vonatkoznak. A tanács tájékoztatása szerint ez két 
témakör (klaszter) négy fejezetét érinti, ezek között a közlekedéspolitikáról szóló 14. fejezet, az energiáról szóló 15. 
fejezet, a transzeurópai hálózatokról szóló 21. fejezet és a környezetvédelemről és az éghajlatváltozásról szóló 27. fejezet 
szerepel. 
 
Soha nem ment még ilyen jól a szerb turizmusnak 
A szerbiai vendégéjszakák száma folyamatos növekedést mutat, de az ágazati munkahelyek újrateremtése még 
probléma. Ha minden jól megy, azaz nem lesz újabb lezárást követelő helyzet, akkor 2023-ra teljesen talpra áll az 
idegenforgalom. Az év eleje óta 10,18 millió vendégéjszakát jegyzett a szerb turizmus, ami rendkívül jó hír, mert a 
november közepéig terjedő számadat felülmúlja a pandémia előtti esztendő eredményeit, ami egyértelmű fellendülésről 
tanúskodik. A 2019-es év az árbevételt tekintve is rekorder volt déli szomszédunk idegenforgalmában. Akkor csaknem 
1,44 milliárd eurót tett ki ez az összeg, a GDP 3,1%-át. Az idén már az első 9 hónapban elérte az 1,15 milliárd eurót a 
bevétel, tehát várható, hogy az év végéig csúcsot dönt. Egyébként kezdődik a síszezon, és a járványgörbe is laposodik. 
 
Szerbia költségvetési hiánya 97,8 milliárd dinárt (832 millió euró) tett ki a január-októberi időszakban 
Szerbia költségvetési hiánya 2021 első tíz hónapjában 97,8 milliárd dinárt (937,6 millió dollár/831,8 millió euró) tett ki, 
szemben a 2020-as hasonló időszak 347,6 milliárd dináros hiányával. Szerbia elsődleges költségvetési többlete 4,3 
milliárd dinár volt, szemben a 2020. január-októberi 257,2 milliárd dináros elsődleges költségvetési hiánnyal. A teljes 
költségvetési bevétel 15,5%-kal, 1,191 billió dinárra nőtt a vizsgált időszakban, míg a kiadások 6,5%-kal 1,289 billió dinárra 
csökkentek. 
 
Az IMF szerint az albán gazdaság 7,8%-kal nőhet 2021-ben, 3,4%-kal 2022-ben 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az albán gazdaság 2021-ben 7,8%-os, 2022-ben 3,4%-os növekedést érhet el a 
tavalyi 4%-os visszaesést követően. A gazdaság fellendülését a folyamatos monetáris és fiskális politikai támogatás, az 
újjáépítés, a járvány miatti korlátozások mérséklése, az év első hónapjaiban a kedvező időjárási viszonyok miatti erős 
villamosenergia-termelés, valamint a viszonylag jó turisztikai szezon ösztönzi. A költségvetési hiány, amely 2020-ban a 
GDP 6,8%-ára nőtt, 2021-ben várhatóan ugyanezen a szinten marad, míg az államadósság az év végére a GDP 80,6%-át 
teszi majd ki. Az infláció 2022 közepére várhatóan csökken, és középtávon 3% körül alakul. 
 
Ismét bankot vásárol Albániában az OTP Bank 
Az OTP adásvételi szerződést írt alá az Alpha International Holdings Single Member S.A.-val a görög Alpha Bank S.A. 
albán leánybankja, az Alpha Bank SH.A. 100%-os részesedésének megvásárlásáról. A vételárról 55 millió euróban 
állapodtak meg a felek. Az Alpha Bank közel 5%-os eszközarányos piaci részesedésével Albánia nyolcadik legnagyobb 
bankja. Univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. A tranzakció pénzügyi zárására 
várhatóan 2022. második negyedévének végén kerülhet sor. 
 
Albániában terjeszkedik a 4iG 
Megállapodást kötött az ALBtelecom 80,27%-os részvénycsomagjának megvásárlásáról a 4iG Nyrt. Az ALBtelecom 
Albánia elsőszámú vezetékes, internet- és tévészolgáltatója, a legnagyobb optikai hálózat tulajdonosa az országban és 
jelentős saját hálózattal bíró mobilszolgáltató. Az akvizíció újabb fontos lépés a 4iG nyugat-balkáni terjeszkedési 
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stratégiájának megvalósításában. Az ALBtelecom irányító többségi tulajdonának megszerzése várhatóan 2022 
januárjában zárulhat. 
 
Albánia repülőteret épít az Adriai-tenger partján 
Vlorában, az ország déli tengerparti régiójában épülhet fel Albánia harmadik nemzetközi repülőtere. A beruházás első 
szakaszával 2025 áprilisában készülnek el a tervek szerint, az ekkor megnyíló terminálban 3 millió utast tudnak majd 
fogadni évente. A repülőtér megépítése nagy jelentőségű a régió turizmusa, de az egész ország gazdasági fejlődése 
szempontjából, a környezetvédők tetszését azonban nem nyerte el a beruházás. 
 
Megtette az első, akár függetlenséghez vezető elszakadási lépést a boszniai Szerb Köztársaság 
Megszavazta a boszniai szerb parlament december 10-én késő este a nagyobb önállóságot, a szövetségi intézmények 
egyes jogköreinek átvételét, ami az országrész függetlenedésének első lépése lehet Bosznia-Hercegovinában. A 
képviselők arról szavaztak, hogy az országrész intézményei "átveszik" az országos igazságszolgáltatási, védelmi, 
biztonsági és adóügyi szervek jogköreit. A lépést az Európai Unió és az Egyesült Államok is elítélte, és veszélyesnek véli 
a térség stabilitása szempontjából, a boszniai szerbek azonban nem álltak el a tervüktől. 
 
Boszniába utazott Áder János 
Egynapos hivatalos látogatásra Bosznia-Hercegovinába utazott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Az 
államfő felkereste az EUFOR és a NATO szarajevói parancsnokságát. Részt vett a Butmir katonai táborban szolgáló 
magyar alakulat állománygyűlésén, ahol beszédet mondott, ezt követően megkoszorúzta a táborban álló magyar katonai 
emlékművet. A köztársasági elnök ezt követően megbeszélést folytatott a Bosznia-Hercegovinai Államelnökség 
tagjaival. 
 
Escobar benyomná Észak-Macedóniát az Európai Unióba 
Gabriel Escobar, az Egyesült Államok nyugat-balkáni különleges megbízottja december 6-án, Szkopjéban tett 
látogatását követően kijelentette, hogy határozottan támogatja Észak-Macedónia gyors EU-integrációját. Látogatása 
során Escobar találkozott Sztevo Pendarovszki macedón elnökkel, Zoran Zaev miniszterelnökkel és más kulcsfontosságú 
tisztségviselőkkel. 
 
Észak-Macedóniában éves szinten 13%-kal nőtt a külkereskedelmi hiány a január-októberi időszakban 
Észak-Macedónia külkereskedelmi hiánya összesen 128,6 milliárd dénárra (2,4 milliárd dollár/2,1 milliárd euró) nőtt 2021 
első tíz hónapjában a 2020 azonos időszakában elért 89,5 milliárd dénárról. Az export 22,7%-kal, 352,2 milliárd dénárra, 
míg az import 27,6%-kal, 480,7 milliárd dénárra bővült a január-októberi időszakban. Észak-Macedónia fő kereskedelmi 
partnerei 2021 első tíz hónapjában Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína voltak. 
 
Legfeljebb hat hónapos oltási igazolást fogad el Montenegró 
Montenegróba december 6-tól csak azok utazhatnak be oltási igazolással, akik legfeljebb hat hónapja, vagyis 180 napja 
kapták meg a második, Covid-19 elleni védőoltásukat. Ugyanez érvényes a gyógyultságot igazoló okiratra, ezt sem 
fogadják el 180 nap után. Montenegró az összes koronavírus elleni védőoltást elfogadja. Alternatív lehetőség a belépésre 
egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszt vagy egy 48 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt negatív eredményének a 
felmutatása. 
 
A covid legyalulta a turizmust, saját Marshall-tervvel húzná ki magát a bajból Montenegro 
2020-ban a montenegrói idegenforgalomban dolgozó munkavállalók száma közel 28%-kal esett vissza. A gazdaság 
egésze megszenvedte az turizmus hanyatlását, 2020-ban 15,3%-kal csökkent az ország GDP-je. Majd hirtelen fellendülés 
következett: a turisták száma az év első félévében 61%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten és a pénzügyi 
elemzők jelentős GDP-növekedésre számítanak a következő időszakban. A jelenlegi válsághelyzetben a montenegrói 
kormány több intézkedéscsomaggal is beavatkozott a lakosság és a gazdaság megsegítése érdekében. A bankszektor is 
döntő szerepet játszott a világjárvány pénzügyi rendszerre és reálgazdaságra gyakorolt negatív hatásainak enyhítésében. 
Az elkövetkező időszakban Montenegrónak más ágazatokban, például az energetikában is ki kell használnia a növekedési 
potenciált, hogy eredményesebbé tegye a gazdaság különböző ágazataiban előforduló ingadozások kezelését 
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Olaszország 

 
Negatív teszthez köti a belépést Olaszország az unióból érkezőknek 
Oltottságtól függetlenül, az összes uniós tagállamból, így a Magyarországról érkezőknek is kötelező lesz negatív 
teszteredményt felmutatniuk ahhoz, hogy beléphessenek Olaszországba. A rendelkezés, amelyet kedden jelentett be az 
olasz egészségügyi miniszter, csütörtökön lép életbe. 
 
Beköszöntött a földi pokol az oltatlanok számára Olaszországban 
Róma belvárosában bírságolták meg az első utast, aki védettségi igazolás nélkül szállt buszra hétfőn, miután a 
tömegközlekedési eszközökön, valamint a vendéglátásban is életbe léptek az oltás nélkülieket korlátozó szigorítások. A 
római kormány rendelkezése szerint hétfőtől oltottsági igazolás kötelező a múzeumokba, mozikba, színházakba, 
diszkókba, stadionokba történő belépéshez.  
 
Kötelező lesz Rómában az utcai maszkviselés 
Egyelőre Szilveszterig érvényes a szabályozás, de a szigor tovább is tarthat. Az olasz fővárosban újból kötelező az orrot 
és szájat elfedő maszk használata szombattól egészen újévig – jelentette be az intézkedést Roberto Gualtieri római 
főpolgármester. A főpolgármester közlése szerint ez mindenekelőtt a római belvárosra vonatkozik, ahol a vásárlóutcák 
és a turisztikai látványosságok zöme található. 
 
Olaszországban terjeszkedik a Duna House 
A Duna House Group 2021. december 10-én írta alá az akvizíciós megállapodást, amelynek értelmében 70 százalékos 
tulajdonrészt szerzett az olasz HGroup cégcsoportból és jövőbeli opciós lehetőségekkel (Put/Call) akár 100 százalékra 
nőhet a Duna House részesedése az olasz cégcsoportban.  
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Románia 

 
Románia beutazási korlátozásokat vezetett be, magyarokat is érint 
Románia december 10-től módosította a beutazási korlátozásokat, és karanténkötelezettséget vezetett be azok 
számára, akik nem rendelkeznek az adott ország járványügyi kockázatának megfelelő védettségi igazolvánnyal. Az 
Európai Unió vörös besorolású országaiból - így Magyarországról is - csak a teljes átoltottságot vagy a fertőzésből az 
utóbbi hat hónapban történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolvánnyal lehet karanténmentesen belépni 
Romániába. Akik nincsenek beoltva, vagy nem az utóbbi fél évben estek át a betegségen, azoknak 72 óránál nem régebbi 
PCR-teszt felmutatása esetén tíz napra, teszt nélkül pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk. 

https://balk.hu/
https://forbes.hu/
https://index.hu/
https://infostart.hu/
https://makronom.mandiner.hu/
https://www.msn.com/
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/
https://turizmus.com/
https://www.vg.hu/
https://hvg.hu/vilag/20211214_koronavirus_jarvany_olaszorszag_teszt_vedooltas
https://www.portfolio.hu/global/20211206/bekoszontott-a-foldi-pokol-az-oltatlanok-szamara-olaszorszagban-514636
https://hvg.hu/vilag/20211202_kotelezo_maszkviseles_roma
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2021/12/olaszorszag-masodik-legnagyobb-hitelkozvetitojet-vasarolta-fel-a-duna-house
https://hvg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/
https://infostart.hu/kulfold/2021/12/10/romania-beutazasi-korlatozasokat-vezetett-be-magyarokat-is-erint


 
Felújítják a magyar-román környezetvédelmi vegyes bizottság működését 
Magyarország és Románia felújítja a környezetvédelmi vegyes bizottság működését – jelentette be a külgazdasági és 
külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott Tánczos Barnával, Románia környezetvédelmi miniszterével. Szijjártó 
Péter hangsúlyozta, hogy fontos az együttműködés a szennyezések és a környezetkárosítás megakadályozása 
érdekében. A két fél a határon átterjedő vízszennyezésekről forró dróton értesíti egymást és közös programot indít a 
Tisza vízrendszerét érintő műanyagszennyezés megszüntetése érdekében. 
 
Változik a román vasúti menetrend, új járatok indulnak Budapestre  
A Románia és Magyarország közötti közlekedés élénkebbé tétele az egyik fő újdonsága a december 12-én életbe lépő 
2021–2022-es román vasúti menetrendnek. A CFR Călători és a MÁV Start megállapodása értelmében javítják a Románia 
és Magyarország közötti vasúti összeköttetést a kürtösi határátkelőnél, és napközben gyakorlatilag kétóránként indul 
vonat Budapestre és onnan Romániába. 
 
Felfelé módosították a román GDP növekedést 
A román statisztikai intézet enyhén felfelé módosította az idei első három negyedévre vonatkozó gazdasági növekedési 
adatot, amely így a naptárhatástól megtisztított érték szerint 6,9 százalék lett. A november közepén közölt gyorsjelentés 
szerint a bővülés 6,8 százalék volt, most ezt módosították felfelé 0,1 százalékponttal. Ugyanakkor a nyers adatok szerint 
a január-szeptember közötti időszakban a román bruttó hazai termék (GDP) változatlanul 7,1 százalékkal nőtt a tavalyi 
év azonos időszakához mérten. A harmadik negyedévi éves növekedést is felfelé módosították, így július és szeptember 
között a GDP a nyers adatok szerint 7,4 százalékkal, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 8,1 százalékkal 
nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. 
 
Háromszorosára nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke Romániában 
Romániában több mint háromszorosára, 6,881 milliárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke az idei 
első tíz hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. Romániába tavaly egész évben valamivel több mint 3 milliárd 
euró külföldi közvetlen tőkeberuházás érkezett, 41,9 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, amikor 5,173 milliárd euró 
tőkeberuházást jegyeztek. A román folyó fizetési mérleg hiánya csaknem 58 százalékkal, 13,85 milliárd euróra nőtt az idei 
első tíz hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten, amikor a hiány 8,767 milliárd euró volt. Tavaly egész évben a 
román folyó fizetési mérleg hiánya 10,98 milliárd euró volt, 500 millió euróval több a 2019. évinél. 
 
Lassult az előző hónapban a román infláció 
Novemberben 7,8 százalékra lassult a román éves infláció az előző hónapban jegyzett 7,94 százalékról. Novemberben a 
nem élelmiszerek 10,49 százalékkal drágultak, az élelmiszerek 6,10 százalékkal kerültek többe, míg a szolgáltatások 
fogyasztói ára 4,09 százalékkal emelkedett a tavaly novemberihez képest.  
 
Ennyivel nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya az első tíz hónapban 
Az első tíz hónapban 29 százalékkal, 19,209 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi év 
azonos időszakához mérten. A deficit abszolút értékben 4,349 milliárd euróval haladta meg a tavalyi értéket a vizsgált 
időszakban. A január-október közötti időszakban a román kivitel 19,6 százalékkal, 61,079 milliárd euróra nőtt, 
ugyanakkor a behozatal is 21,8 százalékkal, 80,288 milliárd euróra bővült. 
 
Így alakult a román járműgyártás az első tizenegy hónapban 
Az idei első tizenegy hónapban 6,12 százalékkal csökkent a román járműgyártás a tavalyi év azonos időszakához képest. 
A január-november közötti időszakban 379 952 járművet állított elő a Romániában üzemmel rendelkező két gyártó, ebből 
233 984 személygépkocsit a francia Renault tulajdonában levő Dacia, 145 968-at az amerikai Ford szerelt össze. Tavaly a 
vizsgált időszakban 404 699 járművet állítottak elő. Novemberben mintegy 3 százalékkal kevesebb, 46 773 járművet 
gyártottak a tavalyi tizenegyedik hónaphoz képest, ebből 25 880-at a Dacia és 20 893-at a Ford. 
     
Romániában több mint 40 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma az első tíz hónapban 
Romániában 40,7 százalékkal, 18,487 millióra nőtt a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az idei első 
tíz hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. A vendégéjszakák 91,6 százalékát, 16,933 milliót a belföldi turisták 
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töltötték az országban, ez a szám 38,5 százalékkal haladta meg a tavalyit. A külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák 
száma is látványosan, több mint 70 százalékkal, 1,553 millióra nőtt a tavalyi rendkívül alacsony bázis után. 
 
Csökken a lemaradás, emelkednek a bérek Romániában 
A romániai bérek továbbra is jelentősen elmaradnak az Európai Uniós átlagkeresetektől, de a lemaradás mértéke 
számottevően csökkent az elmúlt tizenhárom évben. A vizsgált időszakban a nettó átlagbér nominális értéken 146 
százalékkal, reálértéken számolva 73 százalékkal emelkedett. 2020-ban egy háztartás tagjainak a jövedelmei az uniós 
átlag mintegy 34-35 százalékát érték el euróban kifejezve, vásárlóerő-paritáson számolva ez kétharmad körüli arányt 
jelent. Tavaly a nettó átlagkereset 3217 lej (1 lej 73,87 forint) volt. 
 
Nőtt a kiskereskedelmi forgalom az első tíz hónapban Romániában 
Romániában 11,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első tíz hónapban a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 10,2 százalékos volt a növekedés. A nyers 
adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszerek eladásának köszönhető, amelyek értékesítése 16 százalékkal haladta 
meg az egy évvel korábbit. Üzemanyagból 11,2 százalékkal adtak el többet, míg az élelmiszerek, italok és 
dohánytermékek értékesítése 5,8 százalékkal emelkedett. 
 
Megvásárolja romániai leányvállalatának további 50 százalékát az ANY Biztonsági Nyomda 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. elővásárlási jogával élve december 13-án szerződést írt alá romániai leányvállalata, a 
Zipper Services SRL 50 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról a Tipo Offset SRL céggel. A tranzakció lezárásának 
feltétele a román hatóságok tulajdonosváltási bejegyzése, ezt követően az ANY Biztonsági Nyomda 100 százalékos 
tulajdonosa lesz a Zipper Services SRL-nek. Az értékesítési szerződés vételára 1,8 millió euró. 
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Szlovákia 

 
Új menetrend szerint közlekednek a Szlovák Vasúttársaság vonatai 
December 12-től, új menetrend szerint közlekednek a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) vonatai. Az államközi járatokat 
illetően jelentősen javulni fog a Kassa–Miskolc–Budapest közötti összeköttetés, ugyanis az eddigi két EC vonat helyett 
most hét fog közlekedni – reggel 6.01 és 18.01 között kétóránként. 
 
Elfogadták a jövő évi költségvetést a szlovákok 
A szlovák parlament elfogadta a jövő évi állami költségvetést, a hiány alacsonyabb lesz az ideinél. Az Igor Matovič által 
vezetett pénzügyminisztérium ambiciózus elképzelései szerint az államháztartás GDP-arányos hiánya 2023-ra 2,7 
százalékra esik vissza, 2024-re pedig a kiadásoknak már nem szabadna meghaladniuk a bevételek összegét. Az 
elfogadott büdzsé alapján az államháztartás bevételei jövőre 44,2, a kiadásai 49,4 milliárd euró körül mozognak majd, 
míg a központi költségvetésben csaknem 20 milliárd eurós bevételekkel és 25,4 milliárdos kiadásokkal számolnak, vagyis 
a deficit 5,5 milliárd euró körül alakul majd. A most elfogadott költségvetés már számol az uniós helyreállítási alapból 
származó forrásokkal is. 
 
Tizenhét éve nem tapasztalt áremelkedés Szlovákiában 
Szlovákiában novemberben éves szinten 5,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, az országban legutóbb 2004-ben 
volt ilyen magas az infláció. Havi összehasonlításban 0,5 százalékkal nőttek az árak novemberben, az emelkedés üteme 
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némileg lassult az előző két hónaphoz képest, amikor havi szinten 0,6, illetve 0,8 százalékos volt a drágulás. A fogyasztói 
árak emelkedéséhez - éves és havi szinten egyaránt - a legnagyobb mértékben az élelmiszerek, az építőanyagok, a 
lakberendezési tárgyak drágulása és a lakhatási költségek emelkedése járult hozzá. 
 
Korszerű hulladékfeldolgozás Érsekújvárott 
Biogáz és biokomposzt előállítására egyaránt alkalmas feldolgozót építenek 2023-ig Érsekújvárban. Az energetikai és 
biológiai feldolgozásra alkalmas központban korszerű technológia segítségével alakítják át biogázzá és biokomposzttá a 
hulladékot. Szlovákia városai és falvai idén már kötelesek külön osztályozni a biológiailag lebomló hulladékot, és 2023 
januárjától nem kerülhet a kommunális szemétlerakatokra osztályozatlanul a szemét. A gázműveknek és a Brantner 
cégnek köszönhetőn olyan megoldás születhet, amely hosszú távon megoldaná ezt a problémát a járási székhelyen és az 
egész régióban. Érsekújvárban az úgynevezett száraz fermentálást alkalmaznák. 
 
FORRÁS: 
https://korkep.sk/ 
https://www.napi.hu/ 
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Szlovénia 

 
A szlovén GDP 5 százalékkal nőtt 
A szlovén gazdaság teljesítménye 5%-kal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 
jelentés szerint a GDP bővüléséhez leginkább a beruházások és a fogyasztási kiadások növekedése járult hozzá. A 
háztartások végső fogyasztási kiadásainak volumene 9,3 százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 9,6 százalékkal 
nőtt. A külkereskedelmi mérleg a harmadik negyedévben is negatívan hatott a növekedésre: az export 10,6 százalékkal, 
az import pedig 19,9 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és naptárhatással 
kiigazított adatok szerint a harmadik negyedévben 4,8 százalékkal nőtt a GDP éves szinten, míg negyedéves bázison 1,3 
százalékkal erősödött. 
 
Szlovéniában éves szinten 4,6%-kal nőttek a fogyasztói árak novemberben 
Szlovéniában a fogyasztói árak az októberi 3 százalékos emelkedés után novemberben 4,6%-kal nőttek éves 
összevetésben. Havi összehasonlításban a fogyasztói árak 0,7%-kal emelkedtek novemberben az októberi 0,9%-os 
növekedést követően. 
 
Szlovénia kereskedelmi mérlege deficitessé vált a január-októberi időszakban 
Szlovénia kereskedelmi mérlegének hiánya 2021 első tíz hónapjában 1,3 milliárd eurót (1,5 milliárd dolláros) tett ki a 2020-
as hasonló időszak 1,5 milliárd eurós többletéhez képest. Az export 18,9%-kal 32,6 milliárd euróra, az import 30,4%-kal 
29,7 milliárd euróra nőtt. Az Európai Unió volt Szlovénia fő kereskedelmi partnere, a szlovén kivitel értéke elérte a 21,6 
milliárd eurót, míg a behozatal értéke 22 milliárd eurót tett ki. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://tozsdeforum.hu/ 
 

Európai Unió 

 
Recesszió jöhet az euróövezetben 
Decemberben 13,5 pontra, az idén április óta a legalacsonyabbra csökkent a novemberi 18,3-ről az euróövezeti befektetői 
hangulat-index a várt 15,9 helyett. Az index összetevői közül az elkövetkező hat hónapra vonatkozó várakozások egy 
hajszálnyival javultak ugyan, de az aktuális környezet megítélése lényegesen romlott. A kilátások értékelésének a 
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mutatószáma 13,8 pontra emelkedett 13,3-ről, az aktuális helyzet megítélésének a mutatószáma viszont 13,3-re esett 
vissza 23,5-ről – derült ki a Sentix gazdaságkutató felméréséből. 
 
Nőtt az ipari termelés az eurózónában 
Az egy évvel korábbihoz képest októberben a vártnál nagyobb mértékben, az előző hónaphoz mérve viszont kevésbé 
nőtt az ipari termelés euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden ismertetett nem végleges 
adatai szerint. 
 
25 év alatt egyszer sem voltak ilyen magasan az ipari termelői árak az euróövezetben 
Októberben jóval a piaci várakozások felett, 26 éve a legnagyobb mértékben emelkedtek a termelői árak az 
euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtöki jelentése alapján. Az áremelkedést az energia 
drágulása hajtotta. 
 
Bemutatták a Macron-tervet: ezek a francia uniós elnökség legfontosabb teendői 
Bírálói szerint tíz évre elegendő teendőt adnának Brüsszelnek Emmanuel Macron uniós elnökségi tervei. A francia elnök 
Párizsban mutatta be a következő hat hónapban követendő prioritásokat. Szerinte a legfontosabb feladat az, hogy 
Európa megerősödjön és önállóvá váljon a világban. A hat hónapos soros elnökség egybeesik a francia elnökválasztás 
kampányával. A Macron által bemutatott feladatokat hat pontban foglaltuk össze. 

 
Hitelből gyógyul az EU gazdasága a post-covidból 
Az Európai Bizottság 2022 januárja és júniusa között 50 milliárd euró összegű hosszú lejáratú kötvényt bocsát ki a 
koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítás finanszírozása céljából, amit rövid lejáratú uniós kincstárjegyek 
egészítenek majd ki - közölte a brüsszeli testület kedden.  
 
EU : az oltás kötelezővé tételéről csak a tagállamok dönthetnek  
Uniós szintű vita kell a kötelező oltásokról, azonban ez a kérdés a tagállamok hatásköre - hangzott el az egészségügyi 
miniszterek brüsszeli tanácskozásán. Azonban a döntés mindenképpen a tagállamok kezében marad. 

 
Az EU miatt jöhet változás a védettségi igazolványokban 
Az Európai Unió tagországainak egészségügyi miniszterei keddi brüsszeli tanácskozásukon a koronavírus elleni 
emlékeztető oltás felvételére szólították fel a lakosságot - tájékoztatott közleményben az EU Tanácsa az értekezlet után. 
 
Új elrettentő eszközt vetne be az EU a gazdasági nyomásgyakorlással szemben 
A jogi eszköz célja annak megakadályozása, hogy harmadik országok korlátozzák a kereskedelmet és a beruházásokat, 
illetve erre irányuló intézkedéseket helyezzenek kilátásba azzal a céllal, hogy politikai változásokat idézzenek elő az EU-
ban olyan területeken, mint például az éghajlatváltozás, az adórendszer vagy az élelmiszer-biztonság. 
 
Szárnyai alá veheti a digitális gazdaság igahúzóit az EU 
Az Európai Bizottság végre előállt a digitális platformoknál foglalkoztatottak jogvédelmére kidolgozott irányelv-
javaslattal, amely egyelőre nem nyerte el az Uber és társai tetszését. 
 
Az európai turizmus – vendéglátás azonnali támogatását sürgeti a HOTREC 
A közgyűlés üdvözölte a nemzeti szövetségek képviselőit és a kiemelkedő előadókat. A résztvevők mélységes 
aggodalmukat fejezték ki az ágazat életképességéről, és hangsúlyozták a döntéshozók sürgős támogatásnövelő 
intézkedéseinek szükségességét – adja hírül az MSZÉSZ. 
Forrás: 
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FÁK-térség 

 
Gazdasági szankciók várhatnak Oroszországra Ukrajna miatt 
Az Európai Uniónak minden téren fel kell lépnie Oroszország expanziós politikája ellen, és ehhez az elrettentés, illetve a 
megelőzés eszközét használja fel – jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül-, és biztonságpolitikáért felelős 
főképviselője Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ukrán határ közelében történő orosz katonai 
csapatösszevonásról szóló vitában a főképviselő hangsúlyozta: a helyzet aggodalomra ad okot, így el kell kerülni a 
feszültség további fokozódását és az esetleges fegyveres konfliktust. Megerősítette, hogy az Európai Unió az 
Oroszországgal szemben, az orosz-ukrán határon kialakult feszültség miatt meghozható gazdasági szankciók új 
csomagjáról tárgyal transzatlanti partnereivel. 
 
Szputnyik V: még mindig Oroszországra vár a WHO 
Oroszország az előírások különbözősége miatt még nem bocsátott minden információt az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) rendelkezésére a Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina engedélyezéséhez - ismerte el Dmitrij Peszkov orosz 
elnöki szóvivő. "Valóban van még néhány olyan információ, amelyet a tanúsításhoz még be kell nyújtanunk, és amelyet 
eddig azért nem nyújtottunk be, mert eltérő volt a felfogásunk arról, hogy ezeknek pontosan milyen információknak kell 
lenniük, és hogyan kell őket bemutatni, eltérnek a szabványaink és így tovább" - nyilatkozott a Kreml szóvivője. "Ezért 
fokozatosan alkalmazkodunk ezekhez a követelményekhez, amelyek mindenkire vonatkoznak. Reméljük, hogy ez a 
munka pozitív eredményt hoz" - tette hozzá. 
 
Putyin: a NATO ukrajnai terjeszkedése veszélyezteti Oroszország biztonságát 
Veszélyezteti Oroszországot a NATO-tagállamok Ukrajnában való terjeszkedése – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök 
Boris Johnson brit miniszterelnöknek egy személyes egyeztetés során. Telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz 
elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök. A két politikai vezető elsősorban Ukrajna kérdését tárgyalta. Boris Johnson 
elsősorban azt hangsúlyozta, hogy elkötelezett Nagy-Britannia Ukrajna területi egysége mellett és arra figyelmeztették 
Oroszországot, hogy „jelentős következményei” lesznek egy „destabilizáló akciónak” Ukrajnára nézve. A Kreml közben 
azt a közleményt adta ki, hogy Vlagyimir Putyin arra figyelmeztette a brit vezetőt, hogy a NATO-országok Ukrajnában 
való „katonai terjeszkedése” közvetlenül veszélyezteti Oroszország biztonságát. Nyugati források szerint 175 ezer orosz 
katona állomásozik az orosz-ukrán és fehérorosz-ukrán határ körül, az ukránok szerint Putyin elnök január végén, február 
elején támadásra készül. Oroszország tagadja, hogy ilyen akciót terveznének. 
 
Oroszország magyarországi nagykövete szerint a Gazprom nem köteles megmenteni senkit 
Az erőviszonyok eltolódását jól mutatja, hogy az elmúlt harminc évben jelentősen csökkent a világgazdaságban a G7-ek 
részesedése. Hasonló módon változik az Európai Unió globális gazdasági súlya is – mondta Jevgenyij Arnoldovics 
Szanyiszlavov, az Orosz Föderáció budapesti nagykövete. A nagykövet kiemelte, hogy látja a magyar fél nyitottságát az 
együttműködésre való törekvésre. Hozzátette azonban, hogy az orosz fél érti, hogy az Európai Uniós és a NATO-tagság 
egyebek mellett „harmadik országokkal szembeni szankciókat is érintő kötelezettségeket ró Budapestre még akkor is, 
ha ez adott esetben ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel”. Jevgenyij Arnoldovics kiemelte, hogy készen állnak a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés fejlesztésére, és ezen felül más kapcsolatok bővítésére is. 
 
Koronavírus: több mint 10 millióan fertőződtek meg Oroszországban 
Október óta először csökkent 30 ezer alá az egy nap alatt újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma 
Oroszországban - közölte az MTI az orosz operatív törzs közzétett december 12-i adatai alapján. A kimutatott fertőzöttek 
száma 29 929-cel 10 016 896-ra emelkedett. A napi növekmény 0,3 százalék, a tünetmentes esetek aránya 7,7 százalék. 
Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1132-en vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 
289 483-ra nőtt Oroszországban. 
 
Fehéroroszország kemény ítéletet hirdetett az EU-s agártermékek felett 
A fehérorosz kormány december 6-án úgy döntött, hogy január 1-től kezdődően előreláthatólag 6 hónapig megtiltja több 
hús- és tejtermék, zöldségek, gyümölcsök és egyéb árucikkek importját. A fehérorosz kormány a nyugati országok 
szankcióira hozott válaszlépésként hozta meg ezt a döntést. Az importtilalom az EU tagállamai mellett az Egyesült 
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Államok, Kanada, Norvégia, Albánia, Izland, Észak-Macedónia, Nagy-Britannia, Montenegró és Svájc exportőreire is 
vonatkozik. 
 
Kazahsztán: „Nazarbajevszkij start”-ra nevezik át a Baiterek komplexumot Bajkonurban 
Az átnevezésről a bajkonuri Baiterek rakéta- és űrkomplexum korszerűsítésének befejezése után születik döntés, 
mégpedig Kazahsztán első elnöke, Nursultan Nazarbajev tiszteletére. Erről Bagdat Musin kazah digitális fejlesztési, 
innovációs és repülőgépipari miniszter nyilatkozott újságíróknak. Musin azt is hozzátette, hogy már jelenleg is 
"Nazarbajevszkij Start" a projekt munkacíme, és ezt már mindenki megszokta. Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök 
javasolta a Baiterek komplexum átnevezését Nazarbajev tiszteletére. 
 
Azerbajdzsán: ipari parkok fejlesztése 
Mikayil Jabbarov azerbajdzsáni gazdasági miniszter kijelentette, hogy a Gazdasági Minisztériumhoz mintegy 40 millió 
manat (23,5 millió dollár) értékben 10 projektet nyújtottak be ipari parkokra. A miniszter szerint a vállalkozók az Aghdam 
ipari parkhoz és az Araz-völgyi gazdasági övezet ipari parkjához való csatlakozásra nyújtottak be projektpályázatokat. 
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
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Kína 

 
Annyira terjed a koronavírus Kínában, hogy gyárakat kellett leállítani 
Több mint egy tucat kínai tőzsdei vállalat függesztette fel a gyártást a koronavírus-járvány terjedése miatt Kína egyik 
keleti tartományában, miután a helyi hatóságok szigorításokat vezettek be. A hírre jelentősen esett az érintett 
részvények árfolyama, a legnagyobb mértékben az egyik ipari berendezéseket és az egyik energiatakarékos lámpákat 
gyártó vállalat papírjai. A Kína keleti részén fekvő Csöcsiang tartományban a múlt héten 173 helyi új koronavírusos esetet 
jelentettek, ami a legnagyobb járványkitörés a tartományban az idei évben. Tegnap egész Kínában 80 új esetet találtak, 
ebből 74 volt a tartományhoz köthető. Miután a helyi hatóságok korlátozásokat vezettek be, gyárak álltak le a régióban, 
több mint egy tucat tőzsdei vállalat leállította a helyi gyárát a járványkitörés miatt. 
 
A G7 országai aggódnak Kína agresszív gazdaságpolitikája miatt 
A hét fejlett országot tömörítő G7 csoport aggódik Kína állami kényszerre épülő gazdaságpolitikája miatt - mondta Liz 
Truss brit külügyminiszter a hetek találkozója után. A külügyminiszter Liverpoolban, sajtótájékoztatón mondta el, hogy 
a hét ország vezetői a megbeszélésen egyértelműen kifejezték, hogy nem nézik jó szemmel a kínai vezetés állami 
kényszerre épülő gazdaságpolitikáját - írja a Reuters. Truss nem fejtette ki, hogy a G7 országok (Egyesült Államok, 
Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, EU) a kínai gazdasági kormányzat mely 
intézkedéseit tartják aggályosnak. 
 

Jön az ingatlanadó Kínában, amely alapjaiban forgathatja fel a lakáspiacot 
Augusztusban Hszi Csin-ping kínai elnök kijelentette, hogy Kína „aktívan és fokozatosan” ingatlanadó-jogszabályi 
reformot vezet be, és kísérleti programokat indít annak érdekében, hogy csökkentse a társadalmi rétegek közötti vagyoni 
szakadékot. Kína feltett szándéka, hogy bővíti középosztályát, miközben eltökélten fáradozik azon, hogy gazdaságát a 
belső fogyasztás irányába terelje, amely a jövőben a gazdasági növekedés legfontosabb hajtóerejévé válhat, tompítva a 
beruházásoktól és az ipar kibocsátásától való jelenleg érvényesülő erős függőséget. 
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Ezért kell Kínának egy egész tenger, akár súlyos áldozatok árán is 
Kína magának követeli legfontosabb tengeri kijárata, a Dél-kínai-tenger legnagyobb részét. A térségbeli országoknak 
azonban maguknak is vannak – sokszor egymással is konkuráló – területi követelései a gazdag kőolaj- és földgázkincseket 
rejtő tengeren. Bár Kína hangsúlyozza, hogy nem akar zsarnokoskodni a régióban, legutóbb a Fülöp-szigetekkel, illetve 
Indonéziával került területi konfliktusba. A délkelet-ázsiai térség Kína miatt az Egyesült Államok számára is egyre 
fontosabb, amely igyekszik szövetségeket kiépíteni a térségbeli országokkal. A két tűz közé szoruló államok közben már 
a harmadik katonai nagyhatalom, Oroszország irányába is tapogatóznak. 
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Törökország 

 
Minden idők legmagasabb havi exportját realizálta a török ipar 
Az ipari export a teljes export 75,9 százalékát tette ki az elmúlt hónapban. A török ipari szektor minden idők legmagasabb 
havi exportját realizálta, az elmúlt hónapban meghaladta a 16 milliárd dollárt a külföldi értékesítés. A török exportőrök 
közgyűlésének (TIM) adatai szerint a török kivitel az elmúlt hónapban 33,4 százalékkal nőtt 2020 azonos időszakához 
képest, és elérte a 21 milliárd 468,5 millió dollárt. Az iparhoz kapcsolódó ágazatok közül az autóipar valósította meg a 
legnagyobb exportot az elmúlt hónapban 2 milliárd 530,3 millió dollárral. 
 
A Fitch leminősítette Törökországot 
A török jegybank kamatpolitikája miatt egyébként is gyengélkedő török líra jókorát esett azután, hogy a Fitch 
hitelminősítő a monetáris politikai kockázatok miatt „stabilról” „negatívra” rontotta az ország kilátásait. A Fitch idő előtt 
minősítette a jegybank monetáris lazítási programját, amely szeptemberben az infláció felgyorsulásával kezdődött, és 
szerinte a belföldi bizalom romlását okozta, ami a valuta meredek leértékelődésében is tükröződik. A jelentés szerint a 
mélyen negatív reál monetáris politikai kamatláb továbbra is aláássa a bizalmat, növelve a pénzügyi stabilitás 
kockázatait, például ha a betétesek bizalma megrendül, az veszélyeztetheti a bankok és vállalatok eddigi szilárd 
hozzáférését a külső finanszírozáshoz. 
 
Beavatkozott a török jegybank a líra védelmében 
A török jegybank intervenciót hajtott végre a líra védelmében december 13-án, miután a török deviza jegyzése történelmi 
mélypontra, 14,75-ös szintre süllyedt a dollárral szemben. A jegybank ekkor devizaeladásba kezdett, ezzel némileg 
korrigálta a líra árfolyamát. Az év eleje óta 46%-kal gyengült a líra a dollárhoz képest, árfolyamvesztesége csak a múlt 
hónapban mintegy 30% volt. A líra gyengülését az vélekedés váltotta ki, hogy a magas infláció ellenére a jegybank újabb 
kamatcsökkentést hajt végre december 16-án, miközben a Standard and Poor's hitelminősítő rontotta Törökország 
adósbesorolásának kilátását. Éves szinten 21,31%-ra gyorsult a fogyasztói áremelkedés novemberben az októberi 
19,89%-ról; októberhez képest a fogyasztói árak 3,51%-kal nőttek, az előző havi 2,39%-os emelkedést követően. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Oltás helyett: az USA-ban engedélyezték az első, covid elleni antitest készítményt 
Az előzetes vizsgálati eredmények alapján az Astrazeneca antitest készítményéből már egy adag hatékony védelmet 
biztosít azoknak, akiknek az oltás nem megoldás. Jelenleg ez az egyetlen ilyen típusú készítmény, melyet az amerikai 
hatóságok a koronavírus megelőzésére jóváhagytak. 
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Durván felszöktek az árak Amerikában is, gyengül a dollár 
A drágulás mértéke az elemzőknek nem volt meglepetés, de már négy évtizede nem volt olyan magas az infláció az 
Amerikai Egyesült Államokban, mint novemberben: az év eleje óta majdnem megötszöröződött az árindex. 
 
Janet Yellen: Amerikában a legjobb pénzt mosni 
Ha az Egyesült Államok a korrupcióellenes küzdelem élharcosa kíván lenni, akkor otthon is fel kell lépnie a pénzmosás és 
az adóelkerülés ellen – mondta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszer. A politikus szerint országa hitelességét aláássa, 
ha a gazdagok törvényszegéseit tétlenül nézi az Egyesült Államok.  
 
Az Egyesült Államokban a tizenévesek is megkaphatják az emlékeztető oltást 
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) közölte, hogy módosította a Pfizer és a BioNTech 
vakcinájának sürgősségi felhasználási engedélyét, hogy a fiatalok a második oltás után legalább hat hónappal 
megkaphassák a harmadik oltást. 
 
Évtizedek után jelennek meg a szakszervezetek a Starbucksban 
Az Egyesült Államokban a különböző gyorséttermi és kiskereskedelmi láncok nem igazán szeretik, ha megjelennek a 
szakszervezetek a cégen belül, ezért mindent meg is tesznek azért, hogy ezt megelőzzék. Ennek ellenére a Starbucks egy 
üzletében újra szakszervezet alakulhat a New York államban található Buffalóban. 
 
Fenyeget egy amerikai–német botrány, Ukrajna lehet az áldozat 
A washingtoni szenátusi republikánusok rá akarják kényszeríteni a Biden-adminisztrációt, hogy vessen ki szankciókat 
Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjére az Északi Áramlat 2 miatt, csakhogy az Oroszországot közvetlenül 
Németországgal összekötő gázvezeték élvezi a szerdán hivatalba lépő német kancellár, Olaf Scholz támogatását. Joe 
Biden kedden két órát beszélt videóhívás keretében Putyinnal, és gazdasági szankciókat lengetett be. 
 
Tetrisezésre válthatnak a boltláncok 
A jövőt próbálja kitalálni az egyik legnagyobb amerikai boltlánc, a Kroger. A cég a fizikai üzleteiben már bevezette az 
okos bevásárlókocsikat, most pedig az online vásárlási rendszerét pörgetné fel, mégpedig egy népszerű játék, Tetris 
mintájára. 
 
Washington bejelentette a téli olimpiai játékok diplomáciai bojkottját 
Az Egyesült Államok egyetlen diplomáciai képviselőt sem küld a 2022. évi téli pekingi olimpiai és paralimpiai játékokra a 
kínai Hszincsiang-Ujgur tartományban folyó "népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények" miatt, de az amerikai 
sportolók indulnak a versenyeken. 
 
New Yorkban már ötéves kortól kötelező az oltás 
New York városában gyerekek számára is kötelezővé teszik az oltást, már ötéves kortól. Az első oltást december 14-ig 
kell felvenni, december 27-től pedig azok a 12 év felettiek, akik nincsenek teljesen immunizálva, nem léphetnek be 
éttermekbe és nem vehetnek részt semmilyen, a tanításon kívüli iskolai tevékenységben. Ugyanettől a naptól a városban 
minden vállalatnak be kell vezetnie dolgozóinál a kötelező oltást, ezt pedig nem lehet majd teszteléssel kiváltani. 
 
Az USA lakosonként 130 kiló műanyagszemetet termel évente 
Az 1960-as évek óta meredeken emelkedik a műanyagszemét mennyisége az Egyesült Államokban; a legfrissebb adatok 
szerint évente 42 millió tonnára rúg, ami lakosonként 130 kilogrammot jelent. Ez nagyjából kétszerese a kínai 
plasztikhulladéknak, és több mint az Európai Unió – az adatközlés idején – 28 államának összes műanyagszemete 
együttvéve. 
 
Történelmi döntés előtt az EU és az USA: jöhet a szabadkereskedelmi megállapodás 
Az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatában áttörésnek tekinthető az idei év, és bár még nem hárult el minden 
kereskedelmi akadály a két blokk között, az EU szorgalmazni fogja a jövőbeli kereskedelmi egyezmény kidolgozásának 
részleteit - mondta az EU Bizottságának alelnöke, Valdis Dombrovskis. 
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Kőkemény üzenetet küldött Kínának Amerika 
Egy amerikai vezető diplomata szerint a Tajvan felé érkező kínai fenyegetések indokolják, hogy az Egyesült Államok 
segítse Tajvant saját önvédelmének biztosításában– írja a Reuters. Daniel Kritenbrink a kelet-ázsiai és a csendes-óceáni 
ügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettes Szingapúrban tett látogatása során világossá tette, hogy az Egyesült 
Államok elköteleződése Tajvan irányába sziklaszilárd. 
 
Szigorít Amerika: jöhetnek a beutazási korlátozások 
Jövő március közepéig maradhat a maszkozás az Egyesült Államokban, írja az amerikai Forbes. A Biden adminisztráció a 
repülőkön, vonatokon, buszokon és az állomásaikon is kötelezővé tette a maszkhasználatot. Az omikron variáns miatt 
hosszabbítanak, a beutazási szigorításokat is fontolgatják. 
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Kanada 

 
Kanadában építik az első kisméretű atomreaktort és Lengyelországba várják a következőt 
Kanadában épül meg a GE első kisméretű SMR (Small Modular Reactor) reaktora. A lengyelek reménykednek, hogy a 
projekt számtalan információt szolgáltathat számukra, hiszen úgy tervezik, hogy ez az SMR lesz a Visztulára tervezett 
erőmű referenciaprojektje. 
 
Fizetne a Daimler a kanadai dízelbotrány miatt 
Az Egyesült Államokban már alkalmazott megoldáshoz hasonlóan Kanadában is készpénzfizetéssel zárná rövidre a 
dízelbotrányt a Daimler. Összesen körülbelül 83 ezer tulajdonos perelte be a német vállalatot. 
 
Kanadában rohamosan terjed az omikron, súlyos esetszámokat jegyeztek 
Kanadai egészségügyi tisztviselők pénteken közölték, hogy a koronavírusos megbetegedések ismét ugrásszerűen 
emelkedtek az országban, és egyre több olyan esetet jegyeznek, melyek súlyos megbetegedéssel társulnak. Hozzátették, 
az esetszámokban tapasztalt drasztikus emelkedést az omikron variáns megjelenésének tudják be. 
Kriptobarát kártyákkal robban be Európába a kanadai fintech 
A kanadai fizetési szolgáltató, a Nuvei egy kriptobarát kártyaszolgáltatást készül elindítani Európában egy nemrég 
megszerzett leányvállalatán, a Simplexen keresztül. A felhasználók szabadon fizethetnek majd a kriptoeszközeikkel 
bármilyen Visa kártyát elfogadó helyen. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
A Mexikó és Kolumbia gazdaságának fellendülése mögött meghúzódó aggasztó gazdasági kirekesztések 
A Világbank Mexikóba és Kolumbiába kinevezett igazgatója, Mark Thomas az EL PAÍS-nak adott interjújában rámutat, 
hogy a két ország bruttó hazai terméke növekedni fog, de figyelmeztet, hogy ez nem oldja meg az egyenlőtlenségeket. 
A gazdasági fellendülést mutató számok mögött olyan egyenlőtlenségek és kirekesztések húzódnak meg, amelyek már 
jelen voltak a Covid-19 előtt is, és a járvány csak súlyosbította a helyzetet. Mark Thomas szerint a kormányok 
kihasználhatják a járvány által generált tehetetlenséget, hogy olyan új politikákat alakítsanak ki, amelyek megoldják 
ezeket a társadalmi problémákat. 
 
Az Egyesült Államok visszaküldte az első migránsokat Mexikóba 
Joe Biden amerikai elnök kormánya visszatért a Donald Trump korábbi elnök által folytatott - és Mexikóval egyeztetett - 
"Maradj Mexikóban" (Remain in Mexico) néven ismert, vitatott bevándorlási politika alkalmazásához, s ennek keretében 
két migránst visszaküldött az Egyesült Államok déli szomszédjához. Az Egyesült Államok és Mexikó a múlt héten 
állapodott meg a hivatalos nevén Bevándorló Védelmi Program újraindításában, amely arra kötelezi a menedékkérőket, 
hogy Mexikóban maradjanak menedékkérelmük elbírálásának idejére.  
 
Meghajolt a kínai nyomás alatt Nicaragua 
A nem teljesen tiszta nicaraguai választások miatt rossz a viszony a latin-amerikai ország és az Egyesült Államok között, 
valószínűleg ez állhat annak a hátterében is, hogy Nicaragua megszakította kapcsolatait Tajvannal. Nicaragua kiválásával 
Tajvannal már csak 14 állam ápol hivatalos diplomáciai kapcsolatot, legtöbbjük latin-amerikai, illetve karibi ország. 
 
Kolumbiában 5 éve van béke 
Pontosan 5 évvel ezelőtt írták alá a kolumbiai békemegállapodást, de az erőszaknak azóta sem sikerült véget vetni a dél-
amerikai országban. A több évtizedes konfliktus utórengései számos forrásból erednek, a jelenlegi helyzetet a 
disszidensek erőszakos fellépése és a kolumbiai kábítószer-kereskedelem tartja fenn. 
 
A brazil erdőirtás a kontinens kiszáradásával fenyeget 
Ismét emelkedett Brazíliában az erdőirtás mértéke, egyes becslések szerint 2030-ra az ottani erdők 60 százaléka eltűnhet. 
Jair Bolsonaro, az ország elnöke a Glasgow-i klímakonferencián azt vállalta, hogy 2028-ra megszűnteti az illegális 
erdőpusztítást, az Európai Unió pedig, egy javaslata szerint, korlátozná azoknak a termékeknek a behozatalát az unióba, 
amelyek az erdőirtáshoz köthetők. Gálhidy Lászlót, a WWF Magyarország Erdő programjának vezetőjét kérdeztük.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Izrael szerint közeleg az ötödik hullám 
Izraelben az omikron vírusváltozat terjedése és az R fertőzési együttható fokozatos emelkedése miatt már a koronavírus-
járvány ötödik hullámának kitörését próbálják megfékezni.  
 
Izraeli kormányfő: haladéktalanul le kell állítani az Iránnal folyó tárgyalásokat 
Naftali Bennett izraeli miniszterelnök az Iránnal Bécsben folyó nukleáris tárgyalások azonnali felfüggesztésére szólította 
fel az Egyesült Államokat és a nemzetközi közösséget.  
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Szaúd-Arábia megnyitja határait azok előtt is, akiket Szputnyikkal oltottak be. 
Szaúd-Arábia csatlakozott ahhoz a 101 országhoz mely beutazásnál az oroszok által kifejlesztett, Szputnyik V 
oltóanyagot is elfogadja. A Szputnyik V volt az első koronavírus elleni oltóanyag, melyet regisztráltak a járvány 
megjelenése után. A döntés a királyság egészségügyi minisztere, a szaúdi befektetési miniszter és az orosz RDIF 
vezérigazgatója közötti találkozón született, melynek értelmében január 1-től az orosz vakcinával oltottak is 
beutazhatnak az országba. 
 
Már Afrikába is indít rendszeres járatot a Wizz Air Afrika repülőtér  
A magyarok előszeretettel utaznak a Vörös-tenger partján található Hurghadába, és december 18-től már rendszeres 
Wizz Air járatokkal is el lehet jutni az egyiptomi üdülővárosba. A járatok hetente egyszer, minden szombaton indulnak 
majd, és a repülési idő Budapestről négy óra, írja a Wizz Air. A vízum már nem ingyenes, tehát a szokásos 8125 Ft/fő (25 
USD/fő) fizetendő kint érkezés után a reptéren a “Bank” feliratú ablaknál. Ne dőljünk be más ajánlatnak. A Wizz Air azt is 
javasolja, hogy az utazni vágyók mindenképpen ellenőrizzék, és szükség esetén újítsák meg a már lejárt, vagy lejárat 
közeli (kevesebb, mint 3 hónapig érvényes) úti okmányukat a repülőutak előtt. 
 
Marokkóval tárgyaltak a V4-külügyminiszterek 
Marokkói részvétellel tárgyaltak a V4-tagállamok külügyminiszterei Budapesten. A téma elsősorban ismét a migráció 
volt. Szijjártó Péter arról beszélt, támogatni kell Észak-Afrika stabilitásának megőrzését, a Száhel-övezeti migrációs 
nyomás pedig már rövid távon súlyos biztonsági kockázatot jelent az Európai Unió számára. Az MTI idézte Nászer Burita 
marokkói külügyminisztert, aki az együttműködés fejlesztésének fontosságáról beszélt a közös kihívások megoldása 
érdekében, például a terrorizmussal, az illegális bevándorlással, a szervezett bűnözéssel szembeni harc területén. 
Kiemelte, hogy országa a partnerségi kapcsolatainak diverzifikálására törekszik az EU-n belül. 
 
Egyiptom hazánk egyre fontosabb agrárpartnere 
Közös egyiptomi-magyar mezőgazdasági szakbizottság felállításáról állapodott meg Nagy István agrárminiszter és 
Esszajid Elkoszajar, az Egyiptomi Arab Köztársaság mezőgazdasági és talajjavítási minisztere a két tárcavezető december 
eleji budapesti találkozóján. Nagy István az egyeztetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy a két ország egyre több területen 
működik együtt, ami nemcsak a mezőgazdaság, hanem a gazdák számára is előnyös. A tárcavezető példaként említette 
az oktatást, a vízgazdálkodást, a vetőmagtermesztést és az állattenyésztést is. 
 
Nagy üzleteket kötöttek a francia vállalatok Macron szaúdi látogatása alkalmából 
Az Airbus Dzsiddában 26 polgári célú helikopter, 20 darab H145 és 6 darab H160 típusú szállításáról írt alá megállapodást. 
A világ egyes számú víz- és hulladékkezelő cége, a Veolia pedig bejelentette, hogy szerződést kötött Rijád 22 környező 
településének ivóvízkezelő cégével. A 82,6 millió euró értékű szerződés hét évre szól. A SAMI szaúd-arábiai hadiipari 
vállalat vegyesvállalatot hozott létre az Airbus-szal katonai légi szolgáltatásokra és karbantartásra, a Saud Arabian 
Airlines állami légitársaság pedig a CFM International nevű vállalattal állapodott meg 8,5 milliárd dollár értékben 
hajtóművek vásárlására új Airbus flottájához. 
 
Szaúd-Arábia egy techcéggel tárgyal a BMW-alapú EV-k építéséről 
Az iPhone-gyártó Foxconn technológiai csoport és Szaúd-Arábia tárgyalásokat folytat arra vonatkozóan, hogy közösen 
létrehozzanak egy olyan vegyesvállalatot, mely alapvetően az elektromos járművek építésére összpontosítana. Habár 
egyelőre semmiféle hivatalos információ nem áll rendelkezésre, a megállapodás akár idén megszülethet. 
 
Bennett találkozott az Emírségek trónörökösével 
Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) trónörököse hétfőn Abu-Dzabiban fogadta Naftali 
Bennett izraeli kormányfőt, akivel a bilaterális együttműködésről, ezen belül gazdasági kérdésekről tárgyalt – 
tájékoztatott az emírségek hírügynöksége, a WAM. A több mint kétórás megbeszélés tartalmáról Bennett hivatala 
mindössze annyit közölt, hogy a felek kereskedelmi és környezetvédelmi kérdésekre összpontosítottak. Nem tett 
közvetlen említést Iránról vagy a palesztinok ügyéről. 
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Francia segítséggel zöldül az Egyesült Arab Emírségek 
Az Egyesült Arab Emírségek zöld energiára specializálódott vállalata, a Masdar és a francia Engie egy 5 milliárd dolláros 
hidrogén projekt megvalósítását tervezi 2030-ig. A projekt keretében 2 GW zöld hidrogént állítanának elő. A tiszta 
energiaforrásokba való befektetés összhangban áll a régió zöldítési terveivel, hiszen az Emírségek, mely jelenleg az OPEC 
harmadik legnagyobb olajtermelője, az első közel-keleti ország, mely vállalta, hogy 2050-ig eléri a nettó nulla kibocsátást. 
Az ambiciózus klímacél megvalósítása érdekében 163 milliárd dollár értékben tervez megújuló energiaforrásokra irányuló 
beruházásokat. 

 
Itt az első ország, ahol bevezetik a négy és félnapos munkahetet 
Január 1-jétől a világ pénzügyi központjaihoz igazítják a hivatalos munkahetet az Egyesült Arab Emírségekben, tehát a 
muszlim vallású arab országban is szombaton és vasárnap lesz a hétvége. Azt remélik, hogy simábbak lesznek a pénzügyi 
és a kereskedelmi tranzakciók a nyugati országokkal. Az emírségekbeli állami intézményekben, hivatalokban, de az 
iskolákban is - a világon elsőként - bevezetik a négy és félnapos munkahetet, de pénteken a négy órát le kell majd 
dolgozni. 

 
A török líra mélyrepülése nagy gondot okoz a szíriai gazdaság egy részének 
A török líra mélyrepülésének Északnyugat-Szíriában is érezhető a hatása - a lázadók által uralt régióban ugyanis tavaly 
június óta a török líra a fizetőeszköz, mivel a helyi valuta elértéktelenedett az évtizedes polgárháború miatt. 
A líra bevezetésétől azt remélték, hogy a stabilizálja a térség megtépázott gazdaságát, de azóta értékének 45 százalékát 
elvesztette, ebből több mint ötödét a múlt hónapban. Habár a szíriai piacokon török árut kínálnak ebben a régióban, az 
importot dollárban bonyolítják, ez vezet a piac stagnálásához szakértők szerint. 

 
Véget ért az Iszlám Állam elleni amerikai misszió Irakban 
A Pentagon bejelentése szerint az amerikai hadsereg csütörtökön befejezte harci misszióját Irakban, de kiképzői és 
tanácsadói szerepben marad a közel-keleti országban – írja a The Hill. Irakban még mintegy 2500 amerikai katona 
állomásozik, akik korábban az Iszlám Állam terrorszervezet elleni akciókban vettek részt. John Kirby, a Pentagon 
sajtótitkára a lépést egy természetes folyamat részének nevezte, ami összhangban van az iraki kormánynak tett 
kötelezettségvállalásaikkal. 

 
Kudarcba fulladhat a választás, amelyen két háborús bűnös is elindulna 
Veszélybe került a december 24-ére tervezett líbiai elnökválasztás, amellyel véget kívánnának vetni a több mint egy 
évtizede zajló polgárháborúnak – írja a The Guardian. A líbiai választási bizottság elmondása szerint nem tudja kihirdetni, 
hogy kik az elfogadott elnökjelöltek a több mint 100 jelentkezőből, mivel folyamatosak a jogi kifogások. Mivel a 
választásig már csak kevesebb mint két hét van hátra, gyakorlatilag kampányolásra sincs idő. 

 
Izrael kész csapást mérni Iránra 
Beni Ganz izraeli védelmi miniszter a héten az Izraeli-Amerikai Tanács floridai csúcstalálkozóján elmondta, arra utasította 
a hadsereget, hogy operatív szinten készüljenek fel egy Irán elleni csapásra – írja az Euronews. A lap hozzáteszi, a 
lehetséges támadás időpontja egyelőre nem derült ki. A miniszter azt is kijelentette, nemzetközi nyomásgyakorlásra van 
szükség, hogy meggyőzzük Iránt, hagyjon fel a nukleáris programmal kapcsolatos fantáziálással. 

 
Teljes az omikron-variáns dominanciája Dél-Afrikában 
Rohamosan terjed az omikron vírusvariáns a világban. Dél-Afrikában, ahol a mutáció megjelent, már teljesen kiszorította 
a korábbi, súlyosabb tüneteket produkáló delta variánst. Az omikron-fertőzöttek enyhébb tünetekről panaszkodnak. 
Közülük is jellemzően azok kerülnek kórházba, akik nincsenek beoltva. 

 
Etiópia: folytatódik a kormányerők ellentámadása 
Az elmúlt hét folyamán az etióp szövetségi hadsereg (ENDF) és a vele együttműködő amhara irreguláris csapatok újabb 
településekről űzték ki a tigráji lázadó csapatokat (TPLF) az északi fronton. Dessie stratégiai város bekerítése majd 
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visszafoglalása mellett megkezdték a támadást a környező Hayk, Bistima, Basamalo, Alem Amba, Meqdela és 
Goshemeda városok ellen is. A hivatalos, központi kormányzati híradások szerint a bekerített tigráji egységek kevés 
ellenállást tanúsítva megadják magukat vagy megpróbálnak szétszóródni a lakatlan területeken. Abij Ahmed kormányfő, 
a másik stratégiai jelentőségű Kombolcha város felszabadítását követően, elhagyta a frontvonalat és visszatért Addisz-
Abebába. 

 
5G bevezetése Etiópiában 
Az Ethiotelecom hírközlési vállalat mobil szolgáltató ága 2021. év végén Addisz-Abebában egy hét erejéig, 
próbajelleggel, a kínai HUAWEI rendszerét használva beindítja az 5G szolgáltatást. Sikeres tesztelés után, 2022 közepén 
további 4 millió US dolláros fejlesztést kívánnak eszközölni a szolgáltatás állandósítására és az országon belüli bővítésére. 
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Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba 

 

Ausztrália 

 
A napelemes háztetők űzik el a szenet Ausztráliából 
Egy friss ausztrál prognózis szerint 2032-re a kontinens méretű országban minden második ház rendelkezik majd 
napelemes rendszerrel, és a ma a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv szerint ez effektíve is sokkal több energiát 
jelent majd, mint amennyi szénerőműves termelőkapacitást kivonnak az energiamixből. 

 
Sosem látott értékű egyezményt kötött Dél-Korea Ausztráliával 
Védelmi megállapodást írt alá Ausztrália és Dél-Korea egymilliárd ausztrál dollár (csaknem 232 milliárd forint) értékben. 
 
Villámcsapás-szerűen megduplázódott a kriptovalutákat birtokló nők száma Ausztráliában 
Az ausztrál nők körében egyre közkedveltebbé s egyúttal elterjedtebbé is váltak a kriptók az elmúlt időkben. A felmérés 
szerint 2020 és 2021 között megduplázódott azoknak a nőknek a száma, akik valamilyen formában digitális eszközökkel 
rendelkeznek. 
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Új-Zéland 

 
Itt a vége, betiltják a dohányzást Új-Zélandon 
Új-Zélandon a következő nemzedék és az azt követők törvényesen már soha életükben nem vásárolhatnak 
dohányterméket – jelentette be a wellingtoni kormány. Ayesha Verall, az egészségügyi miniszter helyettese közölte: jövő 
év végéig elfogadják az erről szóló törvényt, amelynek 2027-es hatályba lépésekor a 14 évesek vagy a fiatalabbak már 
soha életükben nem vehetnek dohányterméket az országban. „Biztosak akarunk lenni abban, hogy a fiatalok soha nem 
szoknak rá a dohányzásra, ezért bűncselekmény lesz nekik dohányterméket eladni vagy hozzáférhetővé tenni” – közölte 
Verall. 
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