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
Életbe lépett a szomszédban a kötelező oltás: 1,2 milliós bírságot fizethetnek az oltatlanok
Hivatalosan is életbe lépett Ausztriában a koronavírus elleni általános oltási kötelezettséget előíró jogszabály. Alexander
Van der Bellen államfő aláírta a törvényt, miután az osztrák parlament mindkét háza megszavazta. Európában egyetlen
országban sem írtak még elő ilyen szigorú oltási kötelezettséget, bár Ausztriában is több lépcsőben tervezik ezt
bevezetni. Az első fázisban, február elejétől minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről, s ekkor még nem
fogják büntetni a szabályszegőket.
Szputnyik: a magyar dolgozók miatt követeli Ausztriában az iparkamara a vakcina engedélyezését
Az Osztrák Gazdasági Unió pénteken felszólította Wolfgang Muckstein egészségügyi minisztert, hogy ismerje el a
Szputnyik V oltási bizonyítványokat, különben az ország munkaerőhiánnyal nézhet szembe. A statisztikák szerint 3,8
millió ausztriai munkavállalóból már több mint 880 ezer külföldi útlevéllel rendelkezik, közülük több mint 100 ezren
magyarok. A külföldiek közül a magyarokat érinti leginkább az, hogy a Szputnyik V. vakcinát nem ismeri el Ausztria.
Az előzetesen vártnál magasabb lehet idén az osztrák infláció is
Az ausztriai inflációs spirál a Wifo szakértőjének a várakozása szerint az idén egy kissé felgyorsul a korábban feltételezett
ütemhez képest. Josef Baumgartner Wifo szakértője a Kronen Zeitung pénteki számában megjelent interjú alapján az
idei évre 3,5 százalék körüli átlagos inflációs rátát vár Ausztriában. A bécsi Gazdaságkutató Intézet (Wifo) eddig
hivatalosan 3,3 százalékos inflációt jósolt az idei évre, legutóbb a decemberi negyedéves gazdasági előrejelzésében.
Ausztria nem akarja szankcióval büntetni az Északi Áramlatot
Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter a Reutersnek adott pénteki telefonos interjúban erősítette meg, hogy
Bécs kitart eddigi álláspontja mellett az Északi Áramlat-2 ügyében. Az OMV az orosz Gazprom partnereként részt vett a
Németországba vezető gázvezeték építésében, amelyet szeptemberben ugyan befejeztek, de még nem kapta meg a
német és uniós hatóságoktól a működési engedélyt. Az OMV-ben pedig az állam 31,5 százalékos tulajdonrésszel
rendelkezik, és támogatja a projektet, emlékeztetett ezzel kapcsolatban a hírügynökség.
Fellégezhettek, de mégis kiábrándító a síszezon Ausztriában
A téli turizmus kulcsfontosságú eleme Ausztria gazdaságának, de mivel Salzburgban és Tirolban január elején emelkedett
a Covid-19-esetek száma, ezért az aggodalmak tovább sem enyhültek. A Reuters szerint a turizmus az ország gazdasági
kibocsátásának öt százalékát adja, ugyanakkor bajban vannak, mert az ORF osztrák műsorszolgáltató alapján az idei
télen a foglalások száma jóval a koronavírus-válság előtti szint alatt marad. Például tavaly ősszel az Egyesült Államok
Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) is azt tanácsolta az amerikai állampolgároknak, hogy ne utazzanak
Ausztriába a Covid-19 miatt.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Belgium lazított a korlátozó intézkedéseken
Belgium lazított a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli intézkedéseken, február 18-tól újra
megnyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek, az éttermek és a bárok pedig korlátlanul nyitva tarthatnak - jelentette be
Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken.
Belgiumban az árak befagyasztása helyett inflációkövető bérekkel védik a családokat
Belgiumban, Európa más országaihoz hasonlóan rekordméreteket öltött az infláció. Azonban a Benelux országban
hosszú évek óta az áremelkedésekhez igazítják a béreket. Emiatt egy átlagos belga alkalmazott, vagy nyugdíjas

járandósága közel bruttó 3,5 százalékkal nőtt idén januárban. A munkaadók azonban elégedetlenek a rendszerrel, amely
szerintük rontja a cégek versenyképességét.
Munkaerő-piaci reform Belgiumban
A belga szövetségi kormányon belül megszületett a megállapodás február közepén a munkaerő-piaci reformról, amely
számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a munkavállalóknak. Azok a
munkavállalók például, akik napi több órát dolgoznak az átlagosnál, cserébe további szabadnapot kaphatnak a héten. A
teljes munkaidős munka így akár négy nap alatt is elvégezhető lesz a jövőben. Változott a munkavállalók képzéshez való
joga is, továbbá a felmondási idő alatt bizonyos esetekben már az új munkaadónál is lehet munkát végezni. Az
intézkedéscsomag lehetővé teszi, hogy Belgium elérje a 80%-os foglalkoztatási rátát 2030-ra, a jelenlegi 71% helyett.
Hollandiában a betöltetlen álláshelyek száma meghaladja a munkanélküliek számát
2021 utolsó negyedévében 387.000 volt a betöltetlen munkahelyek száma Hollandiában, ami 16 ezerrel haladta meg az
előző negyedévi adatot – áll a holland Központi Statisztikai Hivatal (CBS) február 15-i közleményében. Ugyanakkor az év
végén 370.000 fő volt a nyilvántartott munkanélküliek száma az országban, azaz a betöltetlen munkahelyek száma
meghaladta a munkanélküliek számát. A munkanélküliségi ráta ezzel 3,8%-os, ami a valaha mért legalacsonyabb érték.
A betöltetlen álláshelyek számának több, mint 50%-a a kereskedelemben, az üzleti szolgáltatások és az egészségügy
területén található.
A holland jegybank mélyen sajnálja, hogy szerepet játszott a rabszolga-kereskedelemben
A holland központi bank (DNB) szerdán közölte, "mélységesen sajnálja", hogy számos korábbi igazgatója fontos szerepet
játszott a 19. századi rabszolga-kereskedelemben. Mindez a bank korábbi éveire vonatkozó független vizsgálatból derült
ki.
A járvány előtti szinten pörög a KLM budapesti járata a nyáron
A március 27-től kezdődő nyári menetrendben a 2019-essel megegyezően naponta négy járatot kínál a KLM Amszterdam
és Budapest között, az Air France pedig átlagosan a járvány előtti kapacitásának 70 százalékát biztosítja a francia és a
magyar főváros közötti útvonalán.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.hu.euronews.com
www.lesoir.be
www.nu.nl
www.napi.hu
www.airportal.hu

Csehország
A magas infláció miatt rendkívüli nyugdíjemelésről döntött a cseh kormány
Tekintettel a tavalyi magas inflációra, júniustól 8,2 százalékos rendkívüli nyugdíjemelésre kerül sor Csehországban –
döntött szerdán a cseh kormány. Az öregségi nyugdíj például átlagban 1017 koronával (15 255 forint) emelkedik – közölte
a munkaügyi minisztérium a Twitteren. A közlés szerint az emelés minden nyugdíjfajtát érint. A tavalyi év végén az
öregségi nyugdíj átlagos értéke 15 600 korona (234 ezer forint) volt.
A csehek már a maszk elhagyását tervezik
Csehországban már a maszk fokozatos elhagyására készülnek. Várhatólag március közepén már le lehet venni a maszkot
a nyilvános helyeken – írja a cseh rádió. Az egészségügyi minisztérium tanácsadója arra is figyelmeztetett, hogy aki most
elkapta az omikront, annak az emlékeztető oltást később kell beadni, de még a vírus várható újabb őszi hulláma előtt.

Több mint 20 éve nem volt ekkora drágulás Csehországban
Tovább gyorsult az infláció Csehországban az év első hónapjában. A fogyasztói árak 9,9 százalékkal voltak magasabbak
az előző év első hónapjához képest, és 3,3 százalékkal emelkedtek december óta. Ez a legnagyobb mértékű éves szintű
drágulás 1998 júliusa óta, amikor 10,4 százalék volt az infláció – közölte a cseh statisztikai hivatal.
Mérsékelten nőtt a turisták száma Csehországban
Tavaly 11,4 millió turista szállt meg a kereskedelmi szálláshelyeken Csehországban, 5,2 százalékkal több, mint 2020-ban,
de csak fele annyi, mint 2019-ben - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal szerdán Prágában.
Jóváhagyta a 2022-es költségvetési tervet a cseh kormány
Mintegy 280 milliárd koronás hiánnyal jóváhagyta szerdán a 2022-es költségvetés tervét a cseh kormány - közölte Zbynek
Stanjura pénzügyminiszter a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón. Az új költségvetés bevételi oldala 1613,2 milliárd
koronát, a kiadási oldal pedig 1893,2 milliárd koronát tesz ki.
Cseh titánok, akik versengve hajtanak a pénzünkre az interneten. Kik ők?
A koronavírusjárvány óta különösen nagy menetelésben van az egész internetes kereskedelem, a magyar fogyasztók is
napi rendszerességgel vásárolnak online. És talán nem is tudják, hogy a legtöbbször egy cseh vállalkozástól rendelnek.
Mutatjuk, ki áll a Notino, az Alza, a Kifli vagy a Bonami mögött.
Új villamosok lepik el Prága utcáit
Száznyolcvanhat új villamos jelenik meg a prágai utcákon – írja a Prague Morning. A régi típusú járművek jelentős részét
lecserélik, és a villamoshálózat is kibővül. A modern, légkondicionált villamosok alacsonypadlósak lesznek, hogy
megkönnyítsék a mozgáskorlátozottak és a babakocsis családok közlekedését. A város alpolgármestere az emberek
kényelme mellett a szigorú műszaki követelményeket határozta meg fő irányvonalnak.
Nőtt a csehországi munkanélküliség
Januárban 3,6 százalékra nőtt a munkanélküliség Csehországban a decemberi 3,5 százalékról - közölte a cseh munkaügyi
hivatal kedden Prágában. Január végén 267 076 munkanélküli volt bejelentve a munkahivatalokban, kilencezerrel több,
mint egy hónappal korábban. Ugyanakkor a munkáltatók 351 680 álláshelyet kínáltak.
Elhagyja a prágai piacot a magyar autómegosztó
Befejezi a működését Prágában a GreenGo február 28-án – közölte lapunkkal a cég. A magyar autómegosztó szolgáltató
2020 februárjában jelent meg tisztán elektromos autókból álló flottájával a cseh fővárosban. Prágai szolgáltatásának
indítása egybeesett a koronavírus-járvány első hullámával, és bár az autómegosztónak több ezer aktív felhasználója volt
Prágában, az elmúlt két évben bekövetkezett változások jelentősen csökkentették a carsharing lehetőségeit, ez pedig
kedvezőtlen hatással volt a cég teljesítményére.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.forbes.hu
www.vg.hu

Egyesült Királyság
Ocsúdnak a Brexitből: a kelet-európaiak most már hiányoznak a briteknek
Vannak cégek, akik most, hogy az uniós polgárok egy része eltűnt a szigetországból már csak trükkökkel tudnak
dolgozókat szerezni. Egy brit vállalat, amely munkaerővel látta el az angol borászatokat a Brexit után kénytelen volt
szembesülni azzal, hogy a román dolgozóik eltűntek. Szakképes bevándorlók híján elkezdtek toborozni a helyi lakosság
körében. Az álláshirdetéseikre végül mindössze 50 ember válaszolt.

A magyar diákok szenvedték meg legjobban az EU-s szakítást
Drasztikusan visszaesett a brexit után az Egyesült Királyságban tanuló magyar diákok száma. A tandíj a korábbi 3,6 millió
forint helyett már akár 15 milliót is kitehet, de erre már rájönnek olyan tételek, mint az egészségügyi biztosítás, vagy a
vízumköltség. A kilépés szinte minden kelet-európai diákot nehéz helyzetbe hozott, de még sok német családnak is
megengedhetetlen a brit oktatás. A Hungarian Youth Association nevű szervezet ezért kampányt kezdett az egész EUban, a SaveEUStudents kezdeményezést már az Európai Parlament is felkarolta.
Az évtized legnagyobb béremelését tervezik a britek
A brit munkavállalók bérei az évtized legnagyobb mértékében, akár 3 százalékkal is emelkedhetnek az elkövetkező
időszakban, azonban még így sem érik utol a gyorsan növekvő inflációt – derül ki egy hétfőn közzétett felmérésből.
Fontos szigeteket veszíthet el az Egyesült Királyság
Miközben a világ az orosz–ukrán konfliktusra figyel, és az esetleges orosz területfoglalás lehetőségét találgatja, az
Egyesült Királyság is elveszíthet egy számára fontos területet. Hétfőn ugyanis hivatalosan is megkérdőjelezték a britek
tulajdonjogát a Chagos-szigetcsoporton, amikor Mauritius ENSZ-nagykövete, Jagdish Koonjul felvonta az ország
zászlaját az egyik legnagyobb atollon, a Peros Banhoson – számolt be róla a The Guardian.
Mától teszt nélkül mehetünk Angliába
Pénteken megszűnt a külföldről Angliába utazók érkezés utáni koronavírus-tesztelési kötelezettsége. Az új szabályozás
brit idő szerint hajnali 4 órakor, közép-európai idő szerint 5-kor lépett érvénybe, és a koronavírus ellen teljeskörűen
beoltott utasokra vonatkozik. Ezzel teljesen megszűntek az Angliába utazók koronavírus-tesztelési kötelezettségei.
160 ezer magyar nem akar hazajönni Angliából
Dönteniük kell az Angliában élő európaiaknak, miután Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.
Összesen több mint 6,4 millió EU-állampolgár maradna az országban, ezek között ott szerepel 160 ezer magyar is. A
legtöbben a románok vannak: 1,1 millióan nyújtottak be letelepedési kérvényt.
Megszűnhet a fertőzöttek kötelező elkülönítése a briteknél
Február végéig megszűnhet Angliában a koronavírus-fertőzöttek kötelező elkülönítése – jelentette be szerdán Boris
Johnson brit miniszterelnök. Johnson a londoni alsóházban tartott rövid tájékoztatójában közölte: a csütörtökön
kezdődő, február 21-ig tartó parlamenti szünet utáni első napon ismerteti részletesen, hogy a kormány új stratégiája
szerint az ország hogyan tud a továbbiakban „együtt élni a koronavírussal”.
Bekapcsolták a britek a fúziós erőművet, rekordmennyiségű energiát állítottak elő
Az Egyesült Királyság kísérleti fúziós erőműve 59 megajoule energiát állított elő nagyjából 5 másodperc leforgása alatt.
Hosszú ideje dolgoznak már a tudósok a fúziós erőművek kifejlesztésén, az elmúlt években viszont különösen nagy
figyelmet kapott a munkájuk. Köszönhető ez egyfelől a klímaváltozás egyre égetőbb problémájának, és annak is, hogy
egyre hosszabb ideig, és egyre hatékonyabban tudják ezeket az erőműveket működtetni.
Keményen visszaszólt a Tesco elnöke a brit jegybankelnöknek, aki szerint vissza kéne fogni a dolgozói bérelvárásokat
Miután a brit jegybank elnöke azt hangoztatta, hogy vissza kellene fognia magát a dolgozóknak a mostani
bértárgyalásokon, mert különben elszáll az infláció az országban, keményen visszaszólt a legnagyobb brit
kiskereskedelmi lánc, a Tesco elnöke egy vasárnapi tv-műsorban. John Allan szerint nem az a jó irány, amit a jegybank
elnöke, Andrew Bailey, szorgalmaz, mert a Tesco dolgozói igenis megérdemlik, hogy az infláció ellen védve legyenek és
ehhez igazodnia kell a bérezésüknek. A vita lényegében arra utal, hogy az energiaárak miatt elszálló inflációra mutogatva
követelnek magasabb béremelést a dolgozók, ami az infláció további fűtéséhez járul hozzá, ami később szintén fokozott
bérelvárásokat táplál majd és így egy ár-bér spirál alakulhat ki az országban.
FORRÁS:
www.novekedes.hu
www.napi.hu
www.vg.hu

www.kitekinto.hu
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Franciaország
Rekordszámú új munkahely jött létre tavaly Franciaországban
Több mint 650 ezer új munkahely jött létre tavaly Franciaországban, amire több mint húsz éve nem volt példa - derül ki a
statisztikai hivatal (INSEE) jelentéséből, amelyet pénteken ismertetett a Le Monde című napilap. A francia gazdaság
tavalyi 7 százalékos bővülése több mint 650 ezer munkahelyet teremtett az előző évi csökkenés után, amikor is 315 ezer
munkahely szűnt meg.
Áprilistól várhatóan nem lesz kötelező az oltottsági igazolás a franciáknál
A francia kormány március végén, április elején tervezi az oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség
megszüntetését. A francia kormány reméli, hogy március végén, április elején feloldható lesz az oltottsági igazolás
bemutatására szóló kötelezettség, miután a koronavírus-járvány miatti egészségügyi helyzet folyamatosan javul.
Hamarosan a zárt helyeken is levehetjük a maszkot Franciaországban
Franciaországban február 28-tól nem lesz kötelező a koronavírus-járvány miatti maszk viselése a zárt nyilvános helyeken
sem, kivételt jelentenek a tömegközlekedési járművek – jelentette be az egészségügyi miniszter a javuló helyzetre
hivatkozva.
Tovább lazítanak Franciaországban
Franciaországban szerdán folytatódik a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt elrendelt korlátozások feloldása –
erősítette meg a kormányszóvivő.
Macron: 14 új atomreaktort is építhet Franciaország
Jelenleg az atomenergia a francia villamos energia közel 70 százalékát teszi ki, sokkal nagyobb arányban, mint ez bármely
más országban előfordulna. Az új reaktorok építése az ország azon stratégiájához tartozik, amelynek célja, hogy a
globális felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok kibocsátását jelentős mértékben csökkentsék.
Komoly fegyverüzletet kötött Franciaország, 42 vadászgépet fognak leszállítani
Az éles nemzetközi verseny ellenére népszerűnek bizonyulnak a francia fejlesztésű Rafale vadászgépek, amelyből egy
újabb ország fog bevásárolni. Prabowo Subianto, Indonézia védelmi minisztere ugyanis bejelentette, 42 Rafale
vadászgépet vásárolnak meg Franciaországtól – írja az AFP. Mint jelezte, a most aláírt szerződés még csak hat repülőre
vonatkozik, de jönni fog a további 36 is.
Franciaországban és Belgiumban is betiltották a szabadságkonvojt
Miközben a szigorú oltási szabályok ellen demonstráló teherautósofőrök több vidéki városból is Párizs felé tartanak, a
francia hatóságok betiltották a péntekre tervezett úgynevezett szabadságkonvoj tüntetéseket, "a közrend
megzavarásának kockázatára" hivatkozva.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.turizmus.com
www.kitekinto.hu
www.liner.hu
www.hu.euronews.com

Horvátország
Akár még az idén határellenőrzés nélkül utazhatunk Horvátországba
Horvátország még az idei évben csatlakozhat a schengeni egyezmény országai közé, így a magyar-horvát határon is
megszűnik majd az ellenőrzés. Horvátország eddigi uniós integrációja kifejezetten sikeres volt. Nagyobb autonómiára
vágynak a bosznia-hercegovinai horvátok. Horvátország válhat a balkáni migrációs útvonalak új ütközőzónájává.
Horvátországban a fiatalok közel fele elhagyná az országot
Horvátországban a fiatalok közel fele időnként vagy gyakrabban fontolgatja, hogy elhagyja az országot - írta a Večernji
List című horvát napilap csütörtökön a Horvát Fiatalok Világszövetségének (SSMH) közvélemény-kutatását ismertetve.
A 2021 őszén készült kutatás során 660, 18-30 év közötti fiatalt kérdeztek meg az élet számos vonatkozásáról, köztük a
kivándorlási terveikről is. Domagoj Dalbello, az SSMH munkatársa kiemelte: a horvát fiatalok otthonmaradását több
tényező is befolyásolja, ezért a jövőben fontos lenne a kérdés értékrendi és kulturális vonatkozásait is megvizsgálni.
Felvásárolja az RTL Horvátországot a Telenor Magyarország (Yettel) többségi tulajdonosa, a PPF Csoport
A PPF Group (PPF), mely Magyarországon a Telenor Magyarország (márciustól Yettel Magyarország) többségi
tulajdonosaként ismert, nem sokkal ezelőtt bejelentette, hogy leányvállalata, a CME Media Enterprises B.V. (CME)
megállapodást írt alá az RTL Group Central & Eastern Europe GmbH-val a horvátországi kereskedelmi műsorszolgáltató,
az RTL Hrvatska d.o.o. (RTL Croatia), azaz az RTL Horvátország 100 százalékának megvásárlásáról – értesült a Media1.hu.
A tranzakció értéke mintegy 50 millió euró.
Horvátországban a diákok már magukat tesztelhetik
Megkezdődött hétfőn az általános és középiskolás diákok öntesztelése Horvátországban – jelentette be Radovan Fuchs
oktatási miniszter. A tanulóknak hetente egyszer ajánlatos elvégezniük a tesztet, ami ugyan nem kötelező, de ha
elutasítják, nem kerülhetik el a karantént. Ugyanis, ha valaki megfertőződik az osztályban, az elkülönítés alól csakis azok
kapnak felmentést, akik átestek a fertőzésen, felvettek két oltást, illetve rendszeresen tesztelnek. A tárca célja, hogy
biztosítsa a jelenléti oktatást, és minél kevesebb iskolának legyen szükséges átállnia távoktatásra.
Házhoz viszik a vakcinát az oltatlanoknak Horvátországban
Horvátországban lehetőségeinek csúcsán jár a koronavírus elleni oltási kampány, és nehezen haladnak a nagyobb
átoltottság felé, ezért a közegészségügyi intézet (HZJZ) új oltási stratégiát hirdetett, amely szerint, ha szükséges, házhoz
viszik a vakcinát az oltatlanok számára – jelentette be pénteken Krunoslav Capak, az intézet igazgatója.
A horvátok már próbálgatják, milyen lesz az eurójuk
A bevezetését hivatalosan jövő január elsejére tervezik. Horvátországban bemutatták azokat a papírpénz- és
érmeterveket, amilyenek a jövőbeni fizetőeszközük lesz. A címletek egyik oldala mindig annak az országnak a
motívumait viseli, amelyikben nyomják - írja az Euronews.
FORRÁS:
www.novekedes.hu
www.vajma.info
www.media1.hu
www.hang.hu
www.adozona.hu
www.hvg.hu

Írország
Európai Bizottság: 2022-ben 5,5 százalékos GDP növekedés várható Írországban
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint Írországban 2022-ben 5,5 százalékos GDP növekedés várható és az infláció
pedig 4,6 százalékkal fog emelkedni. A Bizottság 2023-ban pedig 4,5 százalékos GDP növekedésre számít és előrejelzések
szerint az ír fogyasztói árak 2023-ban 2,5 százalékkal fognak emelkedni. A Bizottság szerint az év első heteiben életbe
léptetett járványügyi korlátozások visszafogták a fellendülést az év első negyedévében. A „gyorsan élénkülő
munkaerőpiac, a lakossági megtakarítások fokozatos csökkenése és a vállalati szektor viszonylag kedvező pénzügyi
helyzete” azonban további növekedést eredményezhet. A Bizottság becslése alapján Írország a 2021-es évet 13,7
százalékos GDP növekedéssel zárta, ami valamivel alacsonyabb, mint egy korábbi előrejelzés prognózisa. A Bizottság
értékelésében azt is hozzátette, hogy „Írország gazdasági kilátásait továbbra is az északír Jegyzőkönyv végrehajtásával
kapcsolatos kereskedelmi fejlemények, a nemzetközi adózási környezet változásai és az infláció emelkedése körüli
bizonytalanság övezi.
Az ír kormány közzétette az új digitális stratégiát
Leo Varadkar miniszterelnök-helyettes, valamint kereskedelmi, vállalkozási és foglalkoztatási ügyekért felelős miniszter
közzétette Írország új nemzeti digitális stratégiáját. A „Harnessing Digital – The Digital Ireland Framework” címmel
közzétett kormányprogram szerint legkésőbb 2030-ig (i.) minden lakott területet lefed majd az 5G, (ii.) a
közszolgáltatások 90 százalékát online fogják igénybe venni, illetve kormányzati célkitűzés az is, hogy (iii.) a felnőtt
lakosság legalább 80 százaléka rendelkezzen alapvető digitális készségekkel.
Rekord foglalkoztatás a pénzügyi szektorban
Rekordot döntött a foglalkoztatottak száma a pénzügyi szektorban. Több mint 52 800 munkavállaló dolgozik
országszerte a nemzetközi pénzügyi szolgáltatások területén. Ezzel párhuzamosan a kormány bejelentette a pénzügyi
szektorra irányuló 2022. évi cselekvési tervet. A 2019-ben elindított „Ireland for Finance” az egész kormányra kiterjedő
stratégia a nemzetközi pénzügyi szolgáltatási ágazat 2025-ig történő fejlesztésére.
Új erőművek az energiahiány leküzdésére
2024-ig kilenc új gáztüzelésű erőmű épül az Ír-szigeten, hogy Írország és Észak-Írország megbirkózzon a megnövekedett
villamosenergia-igénnyel, illetve elhárítsák a szigeten felmerülő energiahiányt. Az új üzemek közül nyolc Írországban,
egy pedig Észak-Írországban lesz. Emellett Offalyban egy új biomassza-erőművet is fejlesztenek. A Közművek
Szabályozási Bizottsága (Commission for the Regulation of Utilities) előrejelzése szerint a 2024/25-ös villamosenergiaigény várhatóan meghaladja a meglévő kapacitást. Számítások szerint a hiány 260 megawatt (MW) villamos energia lehet
2022-2023-ban, ami 2023-2024-ben 1050 MW-ra, 2024-2025-ben pedig 1850 MW-ra emelkedhet. A tervezett gáztüzelésű
erőművek kapacitása összesen 1167 MW lesz. Egy MW elegendő 1000 otthon ellátására.
Írország és az UK együttesen pályázik a pályázik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságra
Írország és az Egyesült Királyság közösen pályázik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságra. Az Ír Labdarúgó Szövetség
(FAI) hivatalosan is közölte, hogy pályázatot nyújtott be Észak-Írországgal, Angliával, Skóciával és Walessel az EB
megrendezésére. Eredetileg a 2030-as világbajnokság megrendezése volt tervben, azonban Írország és az UK úgy
döntött, hogy csak az EB megrendezésére összpontosít.
FORRÁS:
www.irishtimes.com
www.gov.ie

Lengyelország
A magyar a harmadik legkedveltebb nemzet Lengyelországban
A harmadik helyre léptek elő a magyarok Lengyelországban a más nemzetek kedveltségének sorrendjében, a rokonszenv
a képzettség fokával arányosan nő, és a fiatalok körében a legnagyobb - derül ki a CBOS lengyel állami közvéleménykutatónak szerdán az MTI-hez eljuttatott felméréséből.
Glapiński: Mindent megteszünk az infláció csökkentéséért!
A lengyel jegybank erősen ellenzi a változó kamatozású jelzáloghitelek befagyasztását, szemben a magyar eljárással. A
Lengyel Nemzeti Bank (NBP) mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az infláció tartósan csökkenjen – jelentette
ki Adam Glapiński, a jegybank elnöke szerdán közzétett kommentárjában, miután a fogyasztóiár-index több mint két
évtizede a legmagasabb szintre, éves összevetésben 9,2 százalékra ugrott.
45 millió euró volt az ára a cseh-lengyel békülésnek
Csehország pénteken visszavonta az Európai Bíróságon Lengyelország elleni keresetét a határ menti Turów lignitbánya
üzemeltetésének ügyében – erősítette meg Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő péntek délelőtti varsói bejelentését
Anna Hubácková cseh környezetvédelmi miniszter.
Cseh bevásárlóturizmus Lengyelországban
Megindult a bevásárlóturizmus Csehországból Lengyelországba, miután a varsói kormány az áfa csökkentésével
csillapítja a gyorsuló inflációt. A határ mentén csehek százai tankolnak és vásárolnak a lengyel oldalon, mivel most ott
harmadával olcsóbbak az élelmiszerárak, és jelentősen az üzemanyagárak is, mint a Cseh Köztársaságban.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.kitekinto.hu
www.hu.euronews.com

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.
Németország készül az újranyitásra
Enyhén csökkenő koronavírus-fertőzésszámok mellett készül újranyitásra Németország – írja a Reuters. Hétfőn 76 465 új
fertőzöttet diagnosztizáltak Németországban, amely 20%-os csökkenést jelent az előző hétfői értékhez képest. Szerdán
Olaf Scholz német kancellár a szövetségi vezetőkkel készül találkozni, hogy a további, esetleges lazításról tárgyaljanak.
Ilyen lazítás várhatóan a bevásárláshoz szükséges oltási igazolás eltörlése lesz, illetve engedélyezik 20 főig a beltéri
összejöveteleket is, amennyiben be vannak oltva.
Jöhet a kötelező oltás, jóváhagyta a német alkotmánybíróság
Elutasította a német szövetségi alkotmánybíróság pénteken az egészségügyben és az ápolás-gondozásban dolgozókat
a Covid-19 elleni védőoltás beadatására kötelező törvény felfüggesztését szorgalmazó sürgősségi kérelmeket. A döntés
azt jelenti, hogy egyelőre ugyan lehet alkalmazni a jogszabályt, de az alkotmánybíróság az úgynevezett főeljárásban
majd még megvizsgálja, hogy megfelel-e az alaptörvénynek.

Gyógyszertárakban is oltanak Németországban
Keddtől a német gyógyszerészek is elkezdhetnek COVID-19 ellen oltani - hívta fel a figyelmet Facebook-csoportjában
Dobson Szabolcs szakgyógyszerész. Németországban ismét stagnálni kezdett az oltási kedv, most a gyógyszertárakat is
bevetik az átoltottság fokozására - írja a szakember. Tavaly december 10-én egy törvénymódosítás után lehetőség nyílt
a gyógyszerészek, fogorvosok és állatorvosok számára is a COVID-19 elleni oltások beadására. Elsőként most a
gyógyszerészek kezdenek oltani az orvosok mellett, mind alap-, mind emlékeztető oltásokat.
Járványügyi gazdasági segélyek meghosszabbítása Németországban
A német kormány a rövidített munkaidő támogatások egyszerűsített igénybevételének meghosszabbításáról döntött,
így a Bundestag jóváhagyása esetén június 30-ig, 24 hónapról maximum 28 hónapra bővülhet a munkahelyek
megtartására irányuló támogatások igénybevételének határideje. Ezzel párhuzamosan a vállalkozásoknak nyújtott
áthidaló segélyek meghosszabbítása is várható.
A rendelések teljesítését az anyaghiány elhúzódása és a megbetegedések számának emelkedése nehezíti
Miután a német GDP a múlt év nyarán a szállítások területén és az anyagellátásban tapasztalt szűk keresztmetszetek
ellenére 1,7 százalékkal meghaladta a második negyedévit, a koronavírus-járvány negyedik hulláma és az annak kapcsán
bevezetett korlátozó intézkedések hatására az év utolsó három hónapjában ismét alábbhagyott a lendület: az ár-, a
szezonális- és a naptárhatástól megtisztítva 0,7 százalékkal visszaesett a gazdaság teljesítmény a július és szeptember
közöttihez képest.
Németország külkereskedelme 2021-ben
Az elhúzódó világjárvány és a globális értékláncok akadozása ellenére rekordévet zártak a német exportőrök 2021-ben,
a kivitel 14 százalékkal haladta meg a 2020 évi értéket és 1375,5 milliárd eurós rekordot ért el. A Szövetségi Statisztikai
Hivatal adatai szerint a német export 3,6 százalékkal haladta meg a járvány előtti utolsó, 2019-es év kivitelét.
A foglalkoztatottak száma csökkent, a fizetés nőtt a német feldolgozóiparban
Tavaly csökkent és még decemberben is elmaradt a válság előttitől a feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma
Németországban. A csökkenés elsősorban a beszállítói fennakadások miatt a termelés visszafogására kényszerült
autóipart érintette hátrányosan a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis keddi jelentése alapján.
Négyhavi mélypontra süllyedt az infláció Németországban
A decemberi közel harminc éves csúcs után Németországban négy havi mélypontra csökkent az infláció januárban közölte pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis. A januári infláció végleges értéke 4,9 százalék lett,
az előzetes adattal megegyező. Decemberben 5,3 százalék volt az infláció, 1992 óta a legmagasabb. A januári infláció hét
hónapja az első alkalommal lassult, és a 4,1 százalékos szeptemberi adat óta a legalacsonyabb lett.
Koalíciós megállapodás a belsőégésű motorok kivezetéséről
Olaf Scholz (SPD) kancellár a koalíciós szerződésre hivatkozva lezárta a szövetségi kormányon belüli vitát, amely Steffi
Lemke (Zöldek) szövetségi környezetvédelmi miniszter és Volker Wissing (FDP) szövetségi közlekedési miniszter között
folyt a belsőégésű motorokra vonatkozó határértékek feszítettebb tempójú bevezetéséről. A kancellár döntésében
ehhez tartja magát, de nem enged teret a további, idő előtti szigorításoknak.
Sok német nagyvárosban jelentős energiaár-emelés történt, aggódik a lakosság többsége a rezsiválság miatt
Miután számos német nagyvárosban vezettek be külön áram-, vagy gáztarifát az újonnan csatlakozó fogyasztóknak, ami
jelentős áremeléseket takar, felmérést készített a fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetsége (VZBV) arról, hogy
a lakosság mekkora aránya aggódik az energiaár-válság miatt. Kiderült, hogy az emberek többsége, 62%-a tart attól,
hogy emiatt több lesz a kiadása, míg 36% nem fél ettől.
Sorban dőlnek be a német energiacégek
Tavaly 41 németországi energiaszolgáltató vállalat mondta fel ügyfelei szerződését és szüntette meg szolgáltatását közölte az ellátási hálózatok felügyeleti szervezete, a Szövetségi Hálózati Ügynökség (Bundesnetzagentur) szóvivője a

Rheinische Post szerdai számában megjelent interjúban. Közülük hét cég villamosenergia- és gázszolgáltató volt,
harminc csak villamosenergiát, négy csak gázt szállított az ügyfeleinek.
Robbanásszerűen megugrottak az építőanyagárak Németországban
A németországi építkezéseken a nyersanyagárak tavaly szinte robbanásszerűen megugrottak. Az egyes építőanyagok –
például a fa és az acél –1949 óta nem látott áremelkedést produkáltak – jelentette csütörtökön a Szövetségi Statisztikai
Hivatal. A szerkezeti faanyag például 77,3 százalékkal drágult az előző évhez képest, míg a betonacél rudak 52,8
százalékkal kerültek többe, mint 2020-ban.
Putyin nem zárja el Európa gázellátását, de a NATO-t támadta Scholz mellett állva
Már az orosz enyhülés keddi bejelentése után találkozott Olaf Scholz német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Moszkvában. A találkozó legfontosabb bejelentése, hogy a Kreml nem zárja el Európa gázellátását, de cserébe
engedményeket vár. Putyin erősen kritizálta a NATO-t, megkérdőjelezte, hogy csak védelmi szerepet tölt be a katonai
szövetség Európában. Olaf Scholz finoman megrebesgette az Északi Áramlat 2. gázvezeték szankcionálását, de a felek
állították, a diplomácia a legfontosabb most az ukrán konfliktus békés rendezésére. A találkozóval párhuzamosan
szárnyalni kezdtek a tőzsdék és jelentősen esett az olajár.
Ötvenmilliárd forintos beruházás megvalósulását jelentette be Szijjártó Péter
A lökhárítók gyártásával foglalkozó REHAU-Automotive Kft. ötvenmilliárd forintos beruházásával 720 új munkahely jön
létre Újhartyánban - jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Külgazdasági
és Külügyminisztérium közleménye szerint a német vállalat üzemavató ünnepségén hangsúlyozta, hogy a beruházásért
hatalmas nemzetközi verseny folyt, ugyanis a cégcsoport a világ több mint 60 országában mintegy 190 helyszínen van
jelen.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.euronews.com
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
Szerbia egyszerre választ Magyarországgal
Április harmadikára írta ki Aleksandar Vucic elnök kedden Belgrádban az előrehozott parlamenti választásokat
Szerbiában. A televízióban is közvetített eseményen az elnök kiemelte: a most feloszlatott parlament számos fontos
törvényt hozott meg, különös tekintettel a jogállamiság erősítésére. Arra szólította fel az embereket, hogy vegyenek
részt a választáson, és mutassák meg, hogy a különböző elképzelések ellenére az állampolgárok együtt tudnak működni
az ország jövője és érdekeinek érvényesítése céljából.
Négy vívmánya van a virágzó magyar–szerb kapcsolatoknak
A történelmi csúcson levő magyar–szerb kapcsolatok a gazdaság, az energiabiztonság, az illegális migráció és a nemzeti
kisebbségek terén is kiváló együttműködést tesznek lehetővé Magyarország és Szerbia között – hangsúlyozta Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A tárcavezető Jadranka Joksimovic európai integrációért felelős szerb
miniszterrel, valamint Nikola Selakovic külügyminiszterrel találkozott a szerb fővárosban.
Befagyasztotta az üzemanyagárakat a szerb kormány
Az alapvető élelmiszerek árát novemberben már korlátozták. Rögzítette az üzemanyagárakat a következő egy hónapra
a szerb kormány, hogy féken tartsa az inflációt – ismertette a Večernje novosti a kormány döntését. A szerb kormány

csütörtök késő esti döntése értelmében az eurodízel ára nem haladhatja meg a 179 dinárt (538,8 forint), míg a 95-ös
oktánszámú benziné az 171 dinárt (514,7 forint).
Szerbia az európai vasúthálózat vágányán
Miután a Belgrád és Újvidék közötti gyorsvasút – amely a Belgrád-Budapest gyorsvasút első szakasza – építési munkálatai
befejeződtek, február 5-től 18-ig dinamikus próbaterhelést végeznek a kétvágányú vasútvonalon. A Szerbiai Vasúti
Infrastruktúra (Infrastruktura železnice Srbije) vállalat közleménye szerint a tesztelést a német Deutsche Bahn
Systemtechnik vasúti vállalat speciális mozdonya végzi, amely naponta több alkalommal méri a legnagyobb sebesség
elérése során mutatkozó esetleges hibákat.
Még márciusban megkezdődik a negyedik híd építése Újvidéken
Újvidéken az elkövetkező másfél hónapban megkezdődik a negyedik Duna-híd építése – jelentette ki Tomislav Momirović
illetékes miniszter. Momirović a székvárosi vezetéssel, a Szerbia Korridorjai Közvállalattal, illetve a kínai kivitelező
képviselőivel való egyeztetése után kiemelte: az új híd Újvidék egyik szimbóluma lesz. „A kormány az ilyen
befektetéseknél elsősorban az európai mércéket és a megfelelő árat tartja szem előtt” – hangoztatta. Az illetékesek az
elkövetkező hetekben fejezik be a kisajátítási és más adminisztratív tennivalókat.
Szerbia indiai vendégmunkásokat importál
Miközben Szerbia maga is az egyik legjelentősebb ország azok közül, amelyek munkaerőt exportálnak más európai
országokba, a szerb vállalatok a hazai munkaerőhiány miatt munkaerőimportra szorulnak. Nikhil Mansharamani az egyik
olyan indiai fejvadászcég, amely szerbiai álláshirdetésekkel is foglalkozik, azt mondta a szerb sajtóban, hogy idén
körülbelül ezer indiai munkavállaló érkezésére kell számítani Szerbiában. Ők nagyrészt építkezéseken és a
mezőgazdaságban fogak dolgozni - tudósított a vajdasági Szabad Magyar Szó.
Tragikus statisztika Szerbiából
Szerbiában a kormány nem közöl adatokat arról, hogy az egészségügyi dolgozókat hogyan érinti a járvány, így a szakmai
szervezetek összesítése alapján derült ki, hány ápoló és orvos vesztette életét a koronavírus miatt. Az elmúlt két évben
mintegy háromszáz ápoló és egészségügyi technikus halt meg koronavírus-fertőzés következtében Szerbiában az Ápolói
és Technikusi Kamara szerint - írta a vajdasági Szabad Magyar Szó.
A boszniai szerbek újabb lépést tettek az elszakadás felé
Saját igazságügyi rendszer bevezetéséről, egyben a szövetségi intézményrendszertől történő elszakadásról döntött a
boszniai Szerb Köztársaság parlamentje. Nyugati diplomaták, többek között Christian Schmidt, a nemzetközi közösség
boszniai főképviselője szerint is alkotmányellenes az országrész lépése – írja a Neokohn. A 83 tagú parlament 45
képviselője szavazott igennel az igazságügyi rendszer elszakadását lehetővé tevő törvényjavaslat elfogadására.
Megbukott a montenegrói kormány
Megbukott a montenegrói kormány a pénteki bizalmi szavazáson, a 81 képviselő közül 43 támogatta a Zdravko
Krivokapic vezette kabinet ellen beadott bizalmatlansági indítványt. A montenegrói kormánykoalíció egyik kisebbik
politikai erejét, az Egyesült Reform Akció (URA) mozgalmat vezető Dritan Abazovic, valamint az ellenzék nyújtott be
bizalmatlansági indítványt a kormány ellen január közepén.
Bolgár-macedón megbékélés: Győzhet a józan ész
Február elején megtartotta első ülését a bolgár-macedón gazdasági együttműködéssel, külkereskedelemmel és az
innovációval foglalkozó munkacsoport. Még a Nyugat-Balkán ezen szegletén sem ez lenne a hónap híre, ha a tanácskozás
nem mutatná azt, hogy valóban megkezdődött a két ország közötti viszony rendezése. A lendületet főként az adta, hogy
mindkét országban új miniszterelnök került a kormány élére.
FORRÁS:
www.balk.hu
www.hirado.hu
www.index.hu

www.infostart.hu
www.mandiner.hu
www.napi.hu
www.rtv.rs

Olaszország
Felesküdött második mandátumára Mattarella olasz elnök
Megkezdte második mandátumát Sergio Mattarella csütörtökön. Az újraválasztott olasz államfő 80 éves, megbízatása
hét évre szól. Beszédében nemzeti összefogást szorgalmazott a politikában és a társadalomban egyaránt, annak
érdekében, hogy Olaszországban eredményesen induljon újra a gazdaság és az élet a világjárvány után.
50 év felett három oltás kell a munkavégzéshez Olaszországban
Keddtől a csökkenő járványmutatók ellenére életbe lépett az ötven év felettiek munkavégzésére vonatkozó rendelkezés
Olaszországban, miszerint az állami és a magán ágazatokban egyaránt kizárólag emlékeztető oltással dolgozhatnak az
emberek. Az oltottságot egyedül a betegségből az utóbbi hat hónapban történt felgyógyulás válthatja ki. Az oltás nélküli
50 év felettiek nem veszítik el az állásukat, de fizetés nélküli szabadságra kötelezik őket. Ha bármely ellenőrzés során
mégis “rajtakapják” őket, hogy elegendő adag vakcina nélkül vagy oltatlanul dolgoznak, a munkavállalót és a
foglalkoztatóját is 600-1500 euróig terjedő bírságra ítélhetik.
Az olaszok is dobják a maszkot
A Roberto Speranza egészségügyi miniszter által meghatározott új szabályok szerint február 11-től, várhatólag március
31-ig csak a zsúfolt beltéri helyeken kell a védőmaszkot viselni. A kormány célja, hogy március elsejétől növelje a
sportstadionok látogatóinak létszámát.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://kitekinto.hu/
https://www.vg.hu/

Románia
Tetőzött az ötödik hullám Romániában
Csökkenésnek indult az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma és a Covid-kórházak telítettsége, a halálos
áldozatok száma azonban még mindig növekvő tendenciát mutat.
A fal adta a másik pofont a román gazdaságnak, szakadék nyílt a régióban
A román növekedés úgy lelassult, hogy a bruttó belföldi termék (GDP) még esett is a negyedik negyedévben az előzőhöz
képest, a cseh éves bővülés már korábban, a szlovák pedig még jobban.
Románia a déli gázfolyosó részévé akar válni
Románia a déli gázfolyosó részévé akar válni azon a kiterjesztett szakaszon, amely a Balkánt kötné össze KözépEurópával, ezért pénteken felvételét kérte a projektbe Bakuban - jelentette ki Virgil Popescu román energiaügyi
miniszter.
Nőtt tavaly Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya
Tavaly csaknem 29 százalékkal, 23,698 milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya a 2020. évhez
mérten - közölte szerdán a román országos statisztikai intézet. A deficit abszolút értékben 5,301 milliárd euróval haladta
meg a tavalyit. Románia kivitele tavaly 20,1 százalékkal 74,700 milliárd euróra nőtt, a behozatal 22,1 százalékkal, 98,398
milliárd euróra gyorsult.

Rossz hírt kaptak a „tulajdonhalmozók” Romániában
Vagyonadót vethetnek ki Romániában. A tavaly novemberben megalakult balliberális kormány szociáldemokrata (PSD)
tárcavezetője, Adrian Câciu nemrég úgy nyilatkozott, nem híve az új illetékek kivetésének, ám szerinte a jelenlegi adózási
rendszer átalakításra szorul. A legjelentősebb javaslatok között szerepel egyfajta vagyonadó bevezetése azon adófizetők
esetében, akik kettőnél több ingatlant vagy személygépkocsit birtokolnak.
Románia leghosszabb sípályája épülhet meg Kolozsvártól egy órányira
A Vigyázó-hegység keleti lejtőjén épülne meg a sípályarendszer, ahol a tervek szerint 9 hónapig is tarthat a síszezon. A
Kolozs Megyei Tanács és Székelyjó község önkormányzata már sikeresen egyezségre jutott, mely alapján a legmagasabb
elvárásoknak megfelelő, modern sípályát terveznek építeni a Vigyázó-hegység keleti lejtőjén.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.profitline.hu
www.liner.hu

Spanyolország
Évi 2500 euróval is többet kereshetnek a spanyolok az új munkaügyi reformmal
Mindösszesen egy szavazattal sikerült átvinni a spanyol parlamenten a kisebbségben lévő baloldali kormány munkaügyi
reformját. Ráadásul az ellenzéki párt szerint az az egy szavazat is véletlenül született, így megfogadták, hogy minden
erejükkel a reform megsemmisítésén fognak munkálkodni. Az elfogadott rendelet, amely bár felborítja a korábbi
konzervatív kormány üzletpárti reformjait és nagyobb hatalmat biztosít a szakszervezeteknek, mégis elengedhetetlen,
hiszen a dél-európai ország enélkül nem juthatna hozzá a következő 12 milliárd eurós európai helyreállítási
támogatáshoz.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/

Szlovákia
Túlélheti a járvány okozta sokkot Szlovákia
Gyors kilábalást és az esztendő második felében csökkenő ütemű pénzromlást várnak a pandémia okozta válság
sokkjából ébredező Szlovákiában. Az új évezred első évtizedében még tátrai tigrisként emlegetett ország kilátásait
illetően azonban számos rövid és hosszú távú kockázati tényező is mutatkozik.
Február végétől fokozatosan feloldják a járványügyi korlátozásokat
Szlovákiában február 28-tól kezdődik a járványellenes óvintézkedések fokozatos enyhítése. Megszűnik az OTP, az OP és
az OP+ jelzésű rezsim. Emellett a kevésbé vagy közepesen kockázatos rendezvényeket érintő kapacitásnövelés várható.
Az enyhítés második fázisa március 28-án veszi kezdetét, amikor eltörlik majd a létszámkorlátokat és módosítják a
maszkhordásra vonatkozó előírásokat.
Még két hullámra készülnek a szlovákok
Vladimír Krčméry, a központi válságstáb tagja interjúban beszélt az omikronról, és arról, hogy mire készülhetünk a
vírussal és az oltással kapcsolatban – írja az Új Szó. ” Becsléseim szerint, ami a koronavírust illeti, szeptember és október
folyamán még két ilyen hullám lesz. Ennek oka az, hogy a világon számos olyan terület és ország van, amely szó szerint az új
változatok tenyésztőhelye. Ezek a szubtrópusi területeken fordulnak elő, olyan helyeken, ahol alacsony az átoltottság. A nagy
népsűrűségű területek szintén kritikusak.” – mondta a szakértő.

A járvány ellenére már felfelé araszolunk
Szlovákia gazdasága a tavalyi év utolsó negyedévében 1,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, amit
jelentős mértékben befolyásolt az árak erőteljes emelkedése - közölte kedden a Statisztikai Hivatal a bruttó hazai
termékkel (GDP) és foglalkoztatással kapcsolatos gyorsbecslésben.
Elszabadultak a lakásárak Szlovákiában
A szlovák lakosság fürdik az adósságban, 37 milliárd eurónyi lakáshitellel tartoznak a bankoknak. Az Európai Unió országai
közül a fizetések nagyságához viszonyítva az utóbbi öt évben Szlovákia polgárai növelték leggyorsabban az
adósságállományukat.
Súlyos árat fizethetnek Szlovákiában a magyar üzemanyagért
Hordókkal hordják az üzemanyagot Magyarországról Szlovákiába, ám ez jogszabályba ütközik, ami súlyos büntetést
vonhat maga után.

FORRÁS:
www.vg.hu
www.felvidek.ma
www.ujszo.com

Szlovénia
Jellinek, Vida, OTP, Mol – erős emberek nyomulnak Szlovéniában – most a turizmust nézték ki
Energetikai, banki és médiaérdekeltségek után most a szlovén turisztikai ágazatban szerezhetnek pozíciót magyar
üzletemberek. A nagymúltú Száva-csoport megvásárlását szlovén lapértesülések szerint Jellinek Dániel finanszírozza,
miközben a helyi lapok az ország kiárusításáról írnak.
Eltörölheti Szlovénia a Covid-igazolványok használatát több területen
A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakcsoportja a Covid-igazolványok használatának és a negatív
tesztek követelményének eltörlését javasolja a bankokban, a postákon, a közigazgatási intézményekben és az
üzletekben - közölte kedden Mateja Logar járványügyi szakember, a szakcsoport vezetője. A kabinetnek a héten még
döntést kell hoznia az ügyben.
FORRÁS:
www.forbes.hu
www.portfolio.hu

Európai Unió
Nagyot rontott gazdasági előrejelzésén az Európai Bizottság
Az Európai Unió gazdasági növekedése a korábban vártnál lassabb lesz az idén az újabb vírushullám, a magas energiaárak
és a kínálati oldal folyamatos zavarai miatt, miközben az infláció jóval magasabbra emelkedik – közölte az Európai
Bizottság.
Rekord mértékű az infláció az eurózónában
Rekord mértékű volt az infláció az eurózónában januárban. Az elemzőket is meglepte, ugyanis a prognózisok többsége
azt jelezte, hogy a decemberi 5 százalékos pénzromlás után jóval kisebb, 4,4 százalékos infláció várható az év első
hónapjában. Ehelyett 5,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az euróövezetben.

A piac szigorítást áraz, pedig az EKB továbbra sem utalt erre – Erősödik az euró
Az Európai Központi Bank (EKB) februári kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem változtatott monetáris
politikáján, és továbbra is bőséges ösztönzőket nyújt idén, annak ellenére, hogy a tegnap napvilágot látott euróövezeti
éves infláció rekord magasra, 5,1 százalékra emelkedett a várt enyhülés helyett, meghaladva a bank 2 százalékos inflációs
célértékét és előrejelzéseit is.
Az európai védelmi stratégia új elemeit jelentették be Brüsszelben
Integráltabb és versenyképesebb európai védelmi piacot szeretne megvalósítani az Európai Bizottság, ennek érdekében
terjesztettek elő egy komplex javaslatcsomagot. Az EU védelmének erősítése a francia uniós elnökség egyik
legfontosabb célkitűzése.
Kínával kel versenyre Afrikáért az EU
Az Európai Unió gazdasági teljesítménye az Egyesült Államokéval vetekszik, és a kontinens teljesítményét Kína is csak
akkor érheti el, ha folytatja az elmúlt 30 év növekedését. Az egység hiánya, a mérsékelt haderő és más okok miatt
azonban az EU mégsem viselkedik szuperhatalomhoz méltóan, ám ez változhat a Bloomberg által ismertetett tervek
szerint.
Kibertámadás ütötte ki Európa olajellátását, árrobbanás is jöhet
Kibertámadások bénították meg Európa legnagyobb olajipari csomópontjában, Antwerpenben a tartályhajók
kitárazását. Akár hetekig is tarthat a bénultság, ami az amúgy is feszes olajpiacon további áremelkedéseket is
eredményezhet.
Eurobarométer: 15 éves csúcson az uniós tagság támogatottsága az EU-ban
Az Európai Parlament legfontosabb feladata a demokrácia védelme, a szakpolitikák közül a közegészségügy - derül ki a
kedden nyilvánosságra hozott Eurobarometer kutatásból, mely szerint az európai polgárok 58 százaléka azt szeretné, ha
az EP fontosabb szerephez jutna.
Súlyos milliárdokat fektet az EU a félvezetőgyártásba, mert hiánycikk lett a mikrochip
A félvezetők hiánya súlyos fennakadásokat okozott az európai gazdaságban az elmúlt években. Ezért a bizottság új
stratégiát jelent be a microchip-gyártás elpörgetéséért Európában. Az unió ipari biztosa egy belgiumi kutatóközpontban
tett látogatása során azt mondta, a kontinensnek nagyobb függetlenségre van szüksége ezen a téren. Brüsszel 45 milliárd
eurót mozgósítana a szektor számára és ezzel 2030-ig megnégyszereznék a termelés kapacitását.
Uniós kohézió: jönnek fel a kelet - európai régiók, de van egy kis probléma
Az elmúlt tíz évben nagyságrendekkel nőtt a 2004-től csatlakozott kelet - európai régiók fejlettsége, de ezt alááshatja,
hogy az új befektetéseknek eddig többnyire a szükségesnél kisebb hányada ment csak a jövőbeni fejlődést megalapozó
kiadásokra – véli az Európai Bizottság kohéziós jelentése.
Összefogtak a légitársaságok az éghajlatvédelem érdekében
Az Európai Bizottság reformcsomagja csak az EU-n belüli járatokra vonatkozik, pedig a széndioxid-kibocsátás 60
százalékát az unión kívülre induló vagy onnan érkező járatok generálják. Az easyJet, Ryanair, Jet2 és Wizz Air
légitársaságok az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel (T&E) összefogva követelik, hogy
célállomástól független, azonos szabályok vonatkozzanak az európai repülőterekről induló valamennyi járatra.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.hu.euronews.com
www.napi.hu
www.infostart.hu
www.liner.hu
https://hvg.hu/

FÁK-térség
Magyar-orosz együttműködés: közös űrhajós missziót lengettek be
Orbán Viktor miniszterelnök 2022. február 1-jei moszkvai látogatása eredményeként Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, valamint Dmitrij Olegovics Rogozin, az Oroszországi Föderáció Űrtevékenységért Felelős
"Roszkoszmosz" Állami Vállalat vezérigazgatója kézjegyével látta el a két intézmény között a világűr békés célú kutatása
terén folytatott további együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium
február 12-én.
Von der Leyen: Ha Oroszország agresszióhoz folyamodik, Európa gyorsan és erőteljesen fog fellépni
Ha Oroszország agresszióhoz folyamodik, Európa gyorsan és erőteljesen fog fellépni – jelentette ki Ursula von der Leyen
az Európai Bizottság elnöke szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésén. Az elnök az ukrán-orosz konfliktusról, az
Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatokról, az európai biztonságról szóló vitában elmondta: „válaszlépéseink
nem csak a vagyon befagyasztásáról és orosz személyek utazási tilalmáról szólnak, hiszen Oroszország stratégiai érdeke
az, hogy diverzifikálja egyoldalú gazdaságát és felszámolja jelenlegi hiányosságait, de ehhez olyan technológiákra van
szükségük, amelyekben mi globálisan vezető szerepet játszunk”
Oroszország haditechnika visszavonását jelentette be a Krímből
Áthaladt a Krími hídon egy vasúti szerelvény, amely az orosz déli katonai körzet haditechnikáját szállítja az alegységek
állandó állomáshelyére – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a vonat lánctalpas
páncélozott járműveket szállít, visszavonásukat a hadgyakorlat befejezése után kezdték meg. A szerelvény áthaladásáról
a hídon a tárca videofelvételt tett közzé. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője február 15-én
jelentette be, hogy megkezdték a felkészülést az állomáshelyükre történő visszatérésre az orosz déli és nyugati katonai
körzet azon csapatai, amelyek részvétele véget ért az Oroszország területén zajló hadgyakorlaton. Az elmúlt hetekben
több NATO-ország azzal vádolta Moszkvát, hogy az Ukrajna elleni invázió céljából vont össze erőket az ukrán határ
közelében, amit az orosz fél hisztériakeltésnek minősített.
Radikális fordulat jöhet az ukrán-orosz viszályban
Ukrajna feladhatja az ország alkotmányában foglalt aspirációját arra, hogy a NATO tagállama legyen cserébe azért, hogy
Oroszország ne fenyegesse a továbbiakban katonai invázióval. Ukrajna londoni nagykövete, Vagyim Prisztajko azt
nyilatkozta a BBC-nek, hogy országa megfontolná NATO-csatlakozási aspirációjának feladását annak érdekében, hogy
Oroszország visszavonja háborús fenyegetését Ukrajnával szemben. Szakértők szerint február harmadik hete kritikus az
Ukrajna határán összevont 130 ezres orosz katonai erő keltette háborús fenyegetés lecsillapításában, miután ez az utolsó
alkalom a diplomáciai megoldás megtalálására.
A kelet-ukrajnai szakadárállamok elismerésére kérte az orosz parlament Putyint
Nagy többséggel megszavazta az orosz parlament azt a kormánypárti javaslatot, amely szerint felkérik az orosz elnököt
arra, hogy ismerje el a kelet-ukrajnai szakadárállamokat, azaz a donyecki és luganszki népköztársaságokat. Amennyiben
Putyin valóban elismerné a két szakadár államot – ahogyan azt tette 2008-ban a fegyveres konfliktus után a hivatalosan
Grúziához tartozó Dél-Oszétiával és Abháziával – az jogilag is új helyzetet teremtene az orosz csapatösszevonások miatt
feszült térségben és globálisan is hatással lehet a biztonsági helyzetre.
Moszkva bejelentette, hogy csapatokat von vissza az ukrán határ körzetéből
Az orosz honvédelmi minisztérium szóvivője február 15-én jelentette be, hogy a hadgyakorlataik végeztével a hadsereg
több egysége visszatér az ukrán határ környékéről. “A Déli és a Nyugati Katonai Körzetből érkező csapatok, miután
végrehajtották a kitűzött feladataikat, már elkezdték a felmálházást a vasúti és közúti szállítóeszközökre, és még ma
elindulnak vissza a laktanyáikba” - közölte Igor Konasenkov szóvivő.
Bezárult az orosz katonai gyűrű Ukrajna körül, Zelenszkij háborús szózatot intézett a nemzethez
Az USA és Nagy-Britannia szerint a héten zajló, Ukrajna körüli hadgyakorlatokból könnyen katonai támadás lehet. Az
ukrán elnök először beszélt hétfő este erről a lehetőségről. Az angolszászok által jelzett, 16-ra feltételezett támadás

napjára munkaszünetet rendelt el. Ha lenne is támadás, akkor a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv szerint a keletukrán szakadár területek végső elszakítása volna a célja.
A G7 kész újabb súlyos gazdasági szankciókkal sújtani Oroszországot
A világ legfejletteb iparosodott országait tömörítő G7-csoport kész újabb súlyos gazdasági szankciókat bevezetni
Oroszország ellen, ha megtámadná Ukrajnát - jelentették be február 14-én közleményben az országcsoport
pénzügyminiszterei. A G7-országok pénzügyminiszterei szerint súlyos aggodalomra ad okot, hogy Oroszország haderőt
vont össze az ukrán határ mentén, és ha ezt Ukrajna katonai megszállása követné, amitől a Nyugat tart, akkor annak
"gyors, összehangolt és erőteljes" következménye lenne Oroszországra nézve. Amerikai tisztségviselők az elmúlt
napokban azt mondták: hírszerzési értesüléseik azt sugallják, hogy Oroszország "bármelyik pillanatban" dönthet Ukrajna
megszállásáról. Washington szerint az ukrán határ mentén felsorakozó orosz katonák száma eléri a 130 ezret.
Washington kitalálná a válaszcsapást, ami nem viszi magával fél Európát
Az Egyesült Államok és európai szövetségesei már bejelentettek egy szankciós csomagot arra az esetre, ha Oroszország
lerohanná Ukrajnát. Viszont két út van: vagy beleáll a Nyugat, vállalva, hogy az EU energiaellátása és ipari termelése
veszélybe kerül, vagy csak egy felvizezett, mindenkinek kellemetlen, de igazán nem végzetes válaszcsapás lesz a válasz
az invázióra. Washingtonban egyszerre két úton indultak el: vagy kiváltják az orosz függőséget alternatív energia- és
alapanyagforrásokkal, vagy találnak egy olyan szankciós csomagot, amely Moszkvának lesz fájdalmasabb. Egyelőre mind
a két opcióval gondok vannak.
Putyin magasról tesz a szankciókra
Megugrott a földgáz ára Európában az éleződő ukrán konfliktus miatt, és több légitársaság is bejelentette, hogy elkerüli
az ország légterét. Az esetleges szankciók egy csöppet sem izgatják Oroszországot. A válaszok között kiemelt helyen
szerepel a földgáz, amelyből Oroszország Európa fő ellátója. Hétfőn délelőtt 14 százalékkal, megawattóránként 88
euróra ugrott a földgáz ára márciusi szállításra az Európában irányadó holland TTF gáztőzsdén, ami a legmagasabb szint
január vége óta. A riadalmat az okozta a piacon, hogy Jake Sullivan, Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági
tanácsadója hírszerzési források hivatkozva kijelentette, hogy az orosz támadásra akár már a pekingi téli olimpia alatt is
sor kerülhet. Az Európába irányuló gáz mintegy harmada ukrajnai vezetékeken keresztül érkezik, és a helyzet esetleges
eszkalációja csak tovább súlyosbítaná az ellátási helyzetet, mivel a tárolók kapacitása rendkívül alacsony, az árak pedig
négyszer magasabbak, mint általában az évnek ebben a szakaszában.
Az ukrán elemzők szerint az oroszoknak nem éri meg Kijev elfoglalása
Oroszországnak aligha érné meg megszállni az ukrán fővárost, Kijevet – erre a következtetésre jutottak a Védelmi
Stratégiák Központja nevű ukrán elemzőintézet szakértői.
Roszatom – hidrogéngyár Szahalinon
A Roszatom leányvállalata, a Rusatom Overseas és a francia Air Liquide cég bemutatta az Oroszország távol-keleti részén
fekvő Szahalin szigetén építendő hidrogéngyártó komplexum megvalósíthatósági tanulmányát a szahalini
kormányzatnak. A megvalósíthatósági tanulmány után megkezdődik a mérnöki előkészítő munka.
Belarusz ellenzéki vezető: A rezsim büntethetetlennek érzi magát
Szvjatlana Cihanouszkaja egy kétgyermekes háziasszonyból lépett elő a belarusz ellenzék elnökjelöltjévé, miután férjét,
a népszerű videóblogger Szergejt a hatóságok 2020 májusában letartóztatták és kiiktatták az elnöki versenyből. Az
Aljakszandr Lukasenka által elcsalt választások után Szvjatlana Litvániába menekült, és már másfél éve Vilniusból vezeti
a Lukasenka rendszerével szembeni ellenállást. A volt elnökjelölt elmondta, hogy Belaruszra Európában úgy tekintenek,
mint Oroszország valamiféle mellékletére, ezen próbálnak változtatni, de a jó kapcsolat az oroszokkal mindenképpen
maradni fog.
Putyin: Kazahsztánban helyreállt a rend
Kazahsztánban a januári események után helyreállt a rend, amiben az ország vezetéséé volt a főszerep – jelentette ki
Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor február 10-én Moszkvában fogadta kazah hivatali partnerét, Kaszim-Zsomart
Tokajevet. Emlékeztetett arra, hogy a konszolidációban közrejátszott a hat volt szovjetköztársaságot tömörítő Kollektív

Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) segítsége, de alapvetően a kazah rendvédelmi szerveké a siker. Kifejezte
reményét, hogy a két ország folytatja hagyományos együttműködését.
Magyar EB biztos látogatása Azerbajdzsánban
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa február 4-én, a Déli Gázfolyosó
Tanácsadó Testületének 8. Miniszteri Ülése alkalmából látogatást tett Azerbajdzsánban. A látogatás során Várhelyi
felajánlotta az EU pénzügyi és technikai segítségét az azeri-örmény határ kijelöléséhez, valamint az aknamentesítési
munkálatokhoz. A 2021. júliusban bejelentett gazdasági beruházási terv keretében 2 milliárd eurós pénzügyi csomagot
különítenek el Azerbajdzsán számára. Megvitatták annak a lehetőségét is, hogy a TAP kapacitásnövelése után az EU
mellett a Nyugat-Balkán országai is azeri gázt vásárolhassanak.
Új médiatörvény Azerbajdzsánban
Február 8-án Ilham Aliyev elnök jóváhagyta az ország új médiatörvényét. A Médiafejlesztési Ügynökség feladata, hogy
hat hónapon belül gondoskodjon az állami médianyilvántartás létrehozásáról és annak további működtetéséről. Az
Ügynökség jogosult figyelmeztetést kiadni a nyomtatott és online médiumok felé a törvény megsértése miatt,
felfüggeszteni tevékenységüket és pert indítani tevékenységük megszüntetése érdekében. A külföldi újságírók
akkreditációját a Külügyminisztérium fogja végezni. A médiatörvényt az újságírói közösség számos képviselője. az USA
nagykövetsége és több EU-tagállam, valamint nemzetközi szervezet is bírálta, amiért az szigorú állami kontrollt tesz
lehetővé e területen. A törvényt jelenleg a Velencei Bizottság vizsgálja.
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Kína
Baj lehet Kínában az omikronból
Kína szigorú „zéró Covid” megközelítése nem lesz képes megfékezni a nagyon fertőzőképes omikron variáns terjedését
– véli Michael Osterholm amerikai járványszakértő. A minnesotai Center for Infectious Disease Research and Policy nevű
intézmény igazgatója szerint Peking valószínűleg nem képes ugyanazokat az „autokratikus megközelítéseket”
alkalmazni az omikronnal szemben, ugyanis ez a variáns teljesen más, mint a többi – számolt be a CNBC. Megpróbálni
megállítani az omikront olyan, mint megpróbálni megállítani a szelet – mondta a szakértő a televíziócsatornának.
Kína nagyon bízik az ultra laza jegybanki politikájában
Kína és az Egyesült Államok egyre inkább eltérő monetáris politikája a külföldi pénzbeáramlás mérséklésével
hozzájárulhat a jüan túlzott erősödésének kordában tartásához - jelentette ki szerdán a kínai devizafelügyelet fizetési
mérleg osztályának egykori vezetője. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kínai, kifejezetten laza, hitelösztönző monetáris
politika relatíve még lazábbnak hat az amerikai jegybank éledező szigora mellett.

Kína is engedélyezte a Pfizer koronavírus-gyógyszerét
A China Daily című kínai lap internetes kiadásában hétfőn számolt be a kínai gyógyszerészeti hatóság által szombaton
bejelentett döntésről. A hatóság szerint a gyógyszer a Covid-19 enyhe vagy közepes erősségű tüneteit mutató felnőttek
körében alkalmazható, amennyiben jelentős kockázata áll fenn a betegség súlyosbodásának. A kockázati tényezők
között sorolták fel egyebek mellett az időskort, a krónikus vese- és tüdőproblémákat, a szív- és érrendszeri
megbetegedéseket, valamint a cukorbetegséget.
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Törökország
Megint Törökország mentheti meg Európát a válságtól
Alig pár héttel azt követően, hogy a török hatóságok a gázfelhasználás korlátozására szólították fel az ország
erőműveinek az üzemeltetőit az Iránból érkező ellátás akadozása miatt, meglepő kijelentést tett Tayyip Erdogan török
elnök. A politikus pénteki szavai szerint Törökország és Izrael együttműködése lehetővé teszi, hogy az utóbbi
gáztermelése Európába érkezzen – írja a Reuters.
Erdogan áfacsökkentést jelentett be az infláció letörésére – és ez még nem minden
A török hatóságok hétfőn csökkentették az alapvető élelmiszerek áfáját az infláció elleni küzdelem részeként. Az elnök
ezen felül arra kérte az élelmiszeripari cégeket, hogy csökkentsék áraikat. Recep Tayyip Erdogan elnök erről szóló
közleményében az áll, hogy az áfát 8 százalékról 1 százalékra csökkentették. A közlemény szerint a kormány "reméli"
továbbá, hogy az élelmiszeripari cégek a kormányzati intézkedéseken felül önként 7 százalékkal csökkentik az áraikat.
Törökország a turizmustól várja a gazdaság stabilizációját
Az előrejelzések szerint Törökországban a turizmus idén visszatér a járvány előtti szintre. Az ország abban bízik, hogy az
ágazat a közelmúlt valutaárfolyam-zuhanása után fellendíti és stabilizálja a gazdaságot.
Átköltözött az új isztambuli reptérre a Turkish Cargo
Az új isztambuli légikikötőben elkészült SMARTIST nevű központjából látja el feladatait február 8-tól a Turkish Cargo,
amely mostanra fejezte be az átköltözést a régi Atatürk repülőtérről.
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Amerikai Egyesült Államok
Kamatemelésben gondolkodik a Fed is
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed illetékesei nyitottak a gyorsabb kamatemelésre az idén, és készek más
monetáris szigorításra is, ha az infláció továbbra is magas marad – áll a Fed január 26-án záródott kétnapos ülésének a
jegyzőkönyvében.
A New York-i önkormányzat közel 1500 beoltatlan dolgozót bocsátott el
Eric Adams New York-i polgármester 1430 önkormányzati dolgozót bocsátott el, mert visszautasították a koronavírus
elleni védőoltás felvételét - jelentette a városi önkormányzat hétfői közleményére hivatkozva a National Review amerikai
hírportál kedden.

Negyven éve nem volt ilyen magas az infláció az Egyesült Államokban
A közgazdászok szerint a fogyasztói árak 7,3 százalékkal ugrottak meg januárban, megdöntve ezzel a decemberi, 7
százalékos csúcsot is. Az amerikai munkaügyi minisztérium csütörtök reggel teszi közzé a fogyasztóiár-indexet, amelyből
kiderül, hogy januárban milyen gyors ütemben emelkedett az infláció. A közgazdászok várakozásai szerint a fogyasztói
árak 7,3 százalékkal emelkedtek januárban az egy évvel korábbi időszakhoz képest, megdöntve ezzel az előző havi
decemberi csúcsot (7 százalékos inflációt) – írja a Fox Business.
Rekord külkereskedelmi deficitje alakult ki tavaly az Egyesült Államoknak
Az export és az import újabb rekordja mellett rekordközeli kereskedelmi mérleghiánya alakult ki decemberben az
Egyesült Államoknak a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Economic Analysis keddi
jelentése alapján. Az éves külkereskedelmi mérleg rekorddeficittel zárt.
Az USA-t a saját rosszul kezelt titkai fenyegetik leginkább
Az USA nyílt társadalom, de kormányzati rendszere mégis történetileg gyanakvó és titkolózó is. Az évszázadok során az
amerikai kormányzatok titkok óceánjait gyűjtötték össze és tárolják mindmáig, de romló hatásfokon. Olyan sok lett
belőlük, és kezelésük annyira zavaros, hogy az már a rendszer egészének biztonságát veszélyezteti, és szinte tálcán
kínálja ellenfeleinek a behatolás lehetőségeit.
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Kanada
Tízezer dollárt kapott a Regőczi Alapítvány a torontói magyaroktól
Tízezer kanadai dollár (mintegy 2,5 millió forint) adományban részesült a koronavírus-járvány miatt árván maradt
gyermekeket segítő Regőczi Alapítvány a torontói magyarságtól. A torontói magyarság és a nagyobb szervezetek, mint
a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Torontói Főkonzulátus, szervezésében valósulhatott meg ennek a karitatív
célnak a támogatása – erről már Balla Sándor, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke beszélt. Kiemelte:
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekek érezzék a társadalom figyelmét, odafigyelését, s bár a
támogatást személyesen nem tudják átadni nekik, ehhez nyújt segítséget az alapítvány.
Több kanadai tartomány is eltörli a járványügyi intézkedéseket
Saskatchewan és Alberta tartományokban már megkezdték az oltásra és a maszkhasználatra vonatkozó intézkedések
eltörlését, mondván, “ez a politika már nem indokolt”.
A kanadai miniszterelnök bekeményített a tüntetőkkel szemben
Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn életbe léptette a kormány széleskörű veszélyhelyzeti hatalmi jogköreit, így
próbálva orvosolni a koronavírus elleni oltási kötelezettség ellen tüntető kamionos demonstrálók okozta közlekedési
káoszt és az amerikai-kanadai határátkelőnél okozott kereskedelmi forgalmi fennakadásokat – jelentette a The Wall
Street Journal (WSJ) amerikai napilap kedden.
Ami Ottawában történik, nem biztos, hogy ott is marad
A kamionosok tiltakozása Kanadában – amelyet “Freedom Convoy” néven ismerünk és amelynek központja Ottawában
van – annyi globális trendet tükröz, hogy nehéz megmondani, mit is jelent pontosan. A mozgalom mindazonáltal
világszinten is egyre nagyobb port kavar.
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www.index.hu
www.liner.hu
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Argentína orosz hitelekből rendezné IMF-függőségét
Alberto Fernández argentin elnök csütörtökön oroszországi látogatása során kijelentette, hogy országának fel kell
hagynia az Egyesült Államoktól és a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) való gazdasági "függőségével". Kevesebb mint egy
héttel azután, hogy Argentína megállapodott az IMF-fel egy új, 44,5 milliárd dolláros készenléti megállapodásról, ami
jelentős áttörést jelent az ország által visszafizetni nem tudott hitelek átstrukturálásáról folytatott tárgyalásokon,
Fernández a Kremlben találkozott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, hogy megerősítse a kétoldalú együttműködést
és a kereskedelmi kapcsolatokat.
Átfogó megállapodást kötött Kína és Argentína
Kína és Argentína a kétoldalú stratégiai partnerkapcsolat elmélyítéséről állapodott meg vasárnap - derült ki abból a közös
nyilatkozatból, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök és Alberto Fernández argentin elnök pekingi találkozóját követően
adtak ki vasárnap. A közlemény szerint a két ország kormányzata szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy Argentína
bekapcsolódna az „Egy övezet, egy út” elnevezésű, kínai kezdeményezésű, globális gazdasági- infrastrukturális
kezdeményezés égisze alatt folytatott együttműködésbe.
24 év után térhet vissza a hadsereg nélküli ország élére a volt államfő
Elnökválasztást tartanak Costa Ricában, amelynek egyik fő esélyese José María Figueres, a Világgazdasági Fórum (WEF)
volt vezérigazgatója, aki 1994 és 1998 között már volt a prezidenciális berendezkedésű ország államfője. Kampányában
üzletbarát kormányzatot ígért az utóbbi években súlyos adóssággondokkal küzdő, azonban a térségbeli országokhoz
képest stabilabb politikai és gazdasági helyzettel bíró, ezért gyakran Közép-Amerika Svájcaként emlegetett, hadsereg
nélküli országban. Az új elnök kormányzatának egyik fő feladata az lesz, hogy végrehajtsa a tavaly felvett 1,8 milliárd
dolláros IMF-hitel lehívásához szükséges fiskális megszorításokat, ami nem lesz egyszerű menet, hiszen 2020 őszén
évtizedek óta nem látott tüntetések törtek ki az országban a szociális kiadások tervezett megkurtítása miatt.
Államosíthatják a világ legnagyobb réz- és lítiumbányáit
A chilei új alkotmány kidolgozásának részeként egy bizottság első fokon jóváhagyta azt a javaslatot, amely megnyitja az
utat a világ legnagyobb réz- és lítiumbányáinak államosítása előtt.
Négy nap után távozásra kényszerült posztjáról a perui miniszterelnök
Hector Valer perui miniszterelnök bejelentette, négy nappal kinevezése után távozik posztjáról. Pedro Castillo perui elnök
pénteken jelentette be, hogy átalakítja kormányát a miniszterelnököt ért vádak fényében. Az államfőnek most a
negyedik kabinetet kell kineveznie fél éven belül.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/
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Afrika és Közel-Kelet
Hatalmas növekedés előtt áll az afrikai pénzügyi szektor
Tavaly az afrikai technológiai vállalatokba irányuló befektetések összege elérte az 5,2 milliárd dollárt, ami globális
összevetésben csekélynek tűnik, de a növekedési ütem látványosan erős. A befektetett összeg ugyanis megduplázódott
2020-hoz képest, ráadásul összesen 681 finanszírozási kört bonyolítottak le a cégek, ami háromszorosa volt az egy évvel
korábbinak. A legvonzóbb területet a pénzügyi technológiai startupok adták, ezekbe áramlott az összes befektetett tőke
63 százaléka (nagyjából 3,3 milliárd dollár). Egy évvel korábban ez arány még csak 25 százalék volt. mindez azt jelenti,
hogy a befektetők egyre magabiztosabbak abban, hogy az afrikai pénzügyi szektor komoly növekedés előtt állhat. Ehhez
hasonló trend volt megfigyelhető Latin-Amerikában is, ahol a befektetések megháromszorozódtak, elérve a 15,3 milliárd
dolláros új csúcsot.

Kínával kel versenyre Afrikáért az EU
Az Európai Unió gazdasági teljesítménye az Egyesült Államokéval vetekszik, és a kontinens teljesítményét Kína is csak
akkor érheti el, ha folytatja az elmúlt 30 év növekedését. A javaslat alapján, az mintegy 20 milliárdos pénzügyi csomagot
hozna létre azért, hogy Afrikában a közlekedési hálózatok, az energiagazdálkodás, a digitális oktatás vagy az
egészségügy területén hajtson végre fejlesztéseket, valamint hogy ellensúlyozza Kína növekvő befolyását a kontinensen.
Az európai közösség által kidolgozott csomagban többek között stratégiai folyosók létesítése, tengeralatti kábelek
lefektetése, energetikai hálózatok összekapcsolása és megújuló energiával kapcsolatos befektetések Szenegálban,
Elefántcsontparton, Egyiptomban, Marokkóban és Kenyában szerepelnek. A befektetések célja a két kontinens közötti
új partneri viszony alátámasztása, amit a február 17-18. közötti brüsszeli csúcson jelentenének be.
Nem a katonaság, hanem kábítószer-kereskedők álltak a puccskísérlet mögött Bissau-Guineában
A február elsejei bissau-guineai puccskísérlet hátterében három olyan személy áll, akit kábítószer-kereskedelem miatt
2013-ban őrizetbe vettek az amerikai hatóságok – közölte február 10-én Umaro Sissoco Embaló, a nyugat-afrikai ország
elnöke. A tájékoztatás szerint Bubo Na Tchuto volt admirálist és két segédjét, Tchamy Yalát és Papis Djemét 2013-ban
fogták el egy luxusjachton egy nagy figyelmet keltő amerikai drograzzia során. Azzal vádolták őket, hogy egy
kokainszállítmányt akartak eljuttatni az Egyesült Államokba.
A szubszaharai afrikai országok gazdasági kilátásai
A Világbank legfrissebb adatai szerint több afrikai gazdaságnak még évekbe telik, mire kiheveri a koronavírusvilágjárvány okozta 2020. évi GDP-csökkenést. A Világbank becslése szerint a szubszaharai Afrika 2023 elején 4%-kal
alacsonyabb GDP-vel fog indulni, mint amire a járvány előtti becslések szerint számítottak. Ez rosszabb, mint az összes
fejlődő régióé, Dél-Ázsia kivételével, és szöges ellentétben áll a fejlett gazdaságokkal, amelyek jövőre visszatérnek a
járvány előtti irányvonalakhoz. A Moody's hitelminősítő intézet számításai szerint a legsúlyosabban érintett afrikai
gazdaságok 2022 végére még ennél is nagyobb felhalmozódó veszteségeket könyvelhetnek el a termelésben. Egyes
esetekben ezek a veszteségek a GDP 10%-át vagy annál is többet tesznek ki a járvány előtti előrejelzésekhez képest. A
Nemzetközi Valutaalap és a Világbank legfrissebb előrejelzései szerint az SSA teljes reál GDP-növekedése idén eléri vagy
meghaladja a 3,6%-ot.
Az aszály és szárazság a vártnál súlyosabban érintette Etiópia több déli régióját
Az aszály és szárazság súlyos károkat okozott Etiópia déli és délkeleti részén, ahol 1981 óta nem volt ennyire száraz az
időjárás. Az elmúlt három egymást követő évben az esős évszakban nagyon kevés csapadék hullott, ami megtizedelte a
termést, és szokatlanul nagy elhulláshoz vezetett az állatállományban. A Világélelmezési Program február 8-án kiadott
jelentésében arról számolt be, hogy 327 millió dollárra van szüksége ahhoz, hogy a következő fél évben fedezni tudja 4,5
millió ember alapvető szükségleteit, illetve segítse a közösségeket, hogy ellenállóbbá váljanak a szélsőséges éghajlati
eseményekkel szemben. A legsúlyosabban érintett régiókban (Déli nemzetek, nemzetiségek és népek, Szomália és
Oromia) becslések szerint 260.000 állat pusztult el és további 2 millió állatot fenyeget a vízhiány veszélye.
Ukrajna nem kaphat izraeli légvédelmi rendszert
Izrael megakadályozta a rövid hatótávolságú rakéták ellen kifejlesztett vaskupola légvédelmi rendszer átadását
Ukrajnának – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, az ynet kedden.
Történelmi látogatást tett az izraeli miniszterelnök
Bahreinbe érkezett Naftali Bennett hétfőn, személyében először tesz látogatást izraeli miniszterelnök az arab országban.
Ez a legmagasabb szintű kapcsolat azóta, hogy a két ország az Egyesült Államok közvetítésével rendezte diplomáciai
viszonyát 2020-ban.
30 millió eurót költ Izrael a Siratófal turisztikai infrastruktúrájára
Mintegy 30 millió eurónak megfelelő összeggel támogatja a jeruzsálemi Siratófal turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztését az izraeli kormány.

Izrael élvezi a közelmúlt békeszerződéseinek gyümölcseit
A Trump-adminisztráció alatt létrejött Ábrahám-egyezmények óta Izrael és az abban résztvevő arab országok máris
látják a kapcsolatok normalizálásának hasznát - írja a Foreign Policy.
"Enyhe" omikron ide vagy oda, még soha nem volt ennyi súlyos Covid-beteg Izraelben
A koronavírus járvány megjelenése óta a legtöbb súlyos Covid-beteget ápolják Izraelben, noha egyre kevesebb új
fertőzöttet azonosítanak - jelentette az egészségügyi minisztérium honlapja vasárnap.
Hétéves csúcsról fordult le az olajár
Az olaj hordónként 91 dollár körüli árfolyamra esett az Egyesült Államok és Irán közötti közvetett tárgyalások
újrakezdését megelőzően, amelyek újjáéleszthetik a nemzetközi nukleáris megállapodást, és lehetővé tehetik az OPECtermelőország nagyobb mennyiségű olajexportját. A megállapodás révén több mint 1 millió bpd (hordó/nap) iráni olaj
kerülhetne vissza a piacra, ami a globális kínálat több mint 1 százalékának felel meg.
Rekordot dönthet idén az olajfogyasztás
Az olajár év eleji erősödésének hátterében a keresletre vonatkozó spekuláció és az elégtelen kínálat áll, az omikron a
korábbinál vártnál jóval kisebb hatással volt a keresletre. A Nemzetközi Energiaügynökség a 2021 és 2022-es keresleti
előrejelzését 200 ezer hordó/nappal növelte, az idén az olajfogyasztás elérheti a 99,7 millió hordó/napot, ami, ha hajszállal
is, de meghaladja a 2019-es 99,6 millió hordó/nap mértéket. A járvány elmúltával az emberek igyekezhetnek bepótolni
az elmaradt utazásokat, és ez szinte biztos, hogy masszív keresletet fog támasztani a kőolaj iránt.
A Közel-Keletről érkezhet a megoldás az olajválságra
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek segíthet csökkenteni az olajpiacok volatilitását, ha több nyersolajat nyernek
ki az olajfúrások során – közölte a nemzetközi energiaügynökség. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia a két
legnagyobb kihasználatlan termelési kapacitással rendelkező olajtermelő, így segíthetnek enyhíteni a csökkenő globális
olajkészletek negatív hatásait.
Szijjártó: Magyarország nagyra becsüli az Egyesült Arab Emírségek stabilizáló szerepét a Közel-Keleten
A két ország közötti gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külügyminiszter kiemelte,
hogy a Perzsa/Arab-öböl országainak piaca, ezen belül is az Egyesült Arab Emírségek óriási lehetőségeket tartogat a
technológiaorientált magyar vállalatok számára, például a vízgazdálkodás területén. Mint mondta, a kétoldalú
kereskedelmi forgalom tavaly 11 százalékkal nőtt és elérte a 400 millió dollárt, miközben a magyar export 19 százalékkal
emelkedett.
Kellemetlen meglepetés érheti a Dubajban alapított cégeket
A hazai vállalatvezetők szempontjából is fontos fejlemény, hogy az Egyesült Arab Emírségek jövőre átfogó társaságiadóreformba kezd, hiszen az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a dubaji cégalapítás. Évről évre nő Magyarország és az
Egyesült Arab Emírségek (EAE) közötti bilaterális kereskedelmi forgalom, számos magyar tulajdonú céget alapítottak
Dubajban, így aztán az itthoni vállalatvezetők szempontjából is fontos fejlemény, hogy az EAE-ben bejelentették, átfogó
társaságiadó-reformba kezdenek.
Dubaj 2021. évi turisztikai számai világjárvány idején is lenyűgözőek
7,28 millió szállóvendéget fogadtak 2021-ben. A legfrissebb elemzések szerint a dubaji szállodák a negyedik
negyedévben a világjárvány előtti szintet meghaladó, bravúros teljesítményt nyújtottak. Dubaj 2021 januárja és
decembere között 7,28 millió külföldi szállóvendéget fogadott, ami 32 százalékos éves növekedést (YoY) és jelentős
előrelépést jelent a globális turizmus fellendülésében, egyben megerősítve a várost a fenntartható növekedés útján, hogy
a világ leglátogatottabb célpontjává váljon.
Szijjártó Péter: Az Arab-öböl komoly lehetőségeket tartogat Magyarország számára
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ománban járt, hogy közös sajtótájékoztatón vegyen részt a tárcavezető
ománi kollégájával, Szajjid Badr bin Hamad bin Hamúd Albuszaidivel. Az Arab-öböl országai nagy lehetőségeket
tartogatnak a technológiaorientált magyar vállalatok számára– mondta Szijjártó Péter szerdán Ománban. Hozzátette,

hogy a kormány minden eszközzel támogatni fogja az arab térségbeli beruházásokat. A partnerség gerincét jelenleg a
Mol Nyrt. és a helyi olajtársaság stratégiai együttműködése adja. Azonban egyes magyar vállalatok a kormány
támogatásával készek részt venni például a megújulóenergia-szektor közös kiépítésében is.
Irán mihamarabb szeretné megkötni az alkut
A 2015-ös atomalku feltámasztása egyre sürgősebb az iráni félnek is, ám kérdéses, hogy ezt sikerül-e elérni. Az iráni
külügyi szóvivő a 2015-ös atomalku felélesztéséről szóló tárgyalások kapcsán leszögezte, hogy azok nincsenek
zsákutcában, ám a nyugati delegációk képviselte befolyás erősödésével csökken a remény a megállapodásra. Szaíd
Hatibzadeh elmondta: a tárgyalások jelenlegi szakaszában fontos politikai ügyek kerültek napirendre, s emlékeztetett:
Teherán meghozta a maga döntését azzal, hogy nem mondta fel az atomalkut Washington kilépése után sem.
Ezek a legélénkebb üzleti városok most a jövő kontinensén
A Statista friss összesítése megvizsgálta, hogy a gyakran jövő kontinensének tartott Afrikában melyek az üzletileg
legfejlettebb városok. Az eredmények alapján néhány város nagy előnnyel uralja a listát. Az eredmény számos különböző
tényező összesítéséből születetett meg, beleértve például a népességszámot, és a GDP-t is. A kutatás eredményeként
pedig az jött ki, hogy Egyiptom fővárosa, Kairó lett Afrika legélénkebb üzleti városa, 31,84 ponttal. A második helyre Algír
(31,32 pont), míg a harmadik helyre Johannesburg (30,33 pont) került.
Okosvárossá tennék az iszlám második legszentebb helyét
Helyi és külföldi tech-cégek vezetői és az üzleti világ képviselői azért gyűltek össze a szaúd-arábiai Medinában, hogy
megtárgyalják, miként tehető az iszlám vallás egyik szent helye okosvárossá - olvasható az MTI oldalán. Medina az iszlám
második legszentebb városa. A "Technológia és harmónia találkozása" címmel megrendezett konferencia célja, hogy a
mintegy egymilliós Medinát a technológiai fejlesztések, innovációs programok segítségével 2030-ra a királyság három
legélhetőbb városának egyikévé tegyék.
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Ausztrália
Üzembe helyezték Ausztrália legnagyobb mikrohálózatát
A nyugat-ausztráliai Kalbarri tengerparti várost mostantól egy 100%-ban megújuló energiával működő intelligens
mikrohálózat láthatja el energiával. A Western Power állami elosztóvállalat és a Synergy áramszolgáltató vállalat által
közösen kifejlesztett mikrohálózat 1,6 MW szélerőműből, 1 MW tetőtéri napenergiából és egy 5 MW/4,5 MWh kapacitású
tároló akkumulátorból áll. Célja, hogy javítsa az áramellátás megbízhatóságát a városban, amelynek mintegy 1500 lakosa
van, és amely népszerű turisztikai célpontként évente több mint 100 000 látogatót fogad.

Ausztrália megnyitja a határait
Ausztrália február 21-től megnyitja határait azon turisták előtt, akik a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát
megkapták – jelentette be hétfőn Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. A hatóságok korábban már lehetővé tették a
belépést egyebek között a szakképzett vendégmunkások és a külföldi diákok számára, valamint utazási buborékot
vezettek be például Új-Zélanddal.
FORRÁS:
www.greendex.hu
www.vg.hu

Új-Zéland
Új-Zélandon az oltásellenesek rátámadtak a rendőrökre, de lefogták őket
Több mint 120, a koronavírus elleni oltás kötelezővé tétele ellen tiltakozó embert tartóztattak le csütörtökön ÚjZélandon. A bizonyos szektorokban kötelezően elvárt új-zélandi oltás ellen tüntetők Wellingtonban, a parlament épülete
előtt táboroztak le, jóllehet a rendőrség a területet csütörtök reggel lezárta, az ott lévőket pedig távozásra szólította fel.
Néhányan kanadai mintára úttorlaszokat is emeltek, és megpróbáltak behatolni az épületbe. A területet a rendőrség
továbbra is nagy erőkkel őrzi.
Új-Zéland küzd a fényszennyezés ellen
Új-Zéland egyik legfőbb célja, hogy az óceáni szigetország megvédje az éjszakai égboltot a fényszennyezéstől, mert
szerintük ez egy fontos határ, amelyet átlépve lassan a kihalás veszélye fenyegetheti az emberiséget.
Két év alatt 53 áldozat és egy furcsa botrány után óvatosan nyílik meg újra Új-Zéland
A szigetország februártól fokozatosan engedi be a látogatókat a járvány miatt lezárt országba, miközben egy terhes
újságíró esete körbejárta a világsajtót.
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