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
Koronavírus-fordulat Ausztriában: enyhítik a szigorú szabályokat
Most, hogy az omikron variáns a magas esetszámok ellenére nem terheli jelentősen az egészségügyi rendszert, az osztrák
kancellár úgy döntött, hogy lazítanak az eddigi szigorú szabályokon – számol be a hírről a Reuters. Sajtótájékoztatón
jelentette be Karl Nehammer osztrák kancellár, hogy enyhítenek az eddigi szigorú szabályokon, ennek értelmében
február 5-től éjfélig maradhatnak nyitva a boltok és az éttermek, az egy összejövetelen lévők számát pedig a korábbi 25ről 50-re emelik meg.
Februártól kötelező a koronavírus elleni oltás Ausztriában
A bécsi parlament elfogadta a minden felnőtt Covid–19 elleni védőoltás kötelezettségéről szóló törvényt, amellyel
Ausztria az első olyan ország az Európai Unióban, amely a számos utcai tiltakozás ellenére ilyen lépést tett a járvány elleni
küzdelemben – írja az AFP. Február 4-én lép hatályba a törvény, amely kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást a 18
éven felüliek számára. A jogszabályt csütörtök este fogadta el a bécsi parlament 137 igen és 33 nem szavazattal.
Nehéz negyedévet követően mérsékelt bizakodás – az osztrák gazdaság helyzete és kilátásai
A bécsi Wifo gazdaságkutató intézet január végén nyilvánosságra hozott számítása szerint a második negyedévi 4,2 és a
harmadik negyedévi 3,8 százalékos növekedés után a múlt év utolsó három hónapjában 2,2 százalékkal visszaesett az
osztrák GDP, a július és szeptember közötti teljesítményhez képest. A fejlődés ütemének, sőt irányának az euró-övezet
más országaival összehasonlítva rendkívül kedvezőtlen alakulásának oka a koronavírus-járvány negyedik hulláma
nyomán bevezetett, a turizmust, a kereskedelmet és a közlekedést különösen hátrányosan érintő korlátozó intézkedések
hatásában keresendő.
Sosem dolgozott még ilyen sok magyar Ausztriában - Csak addig maradtak itthon, amíg muszáj volt
Ausztriában különösen sok magyar dolgozik, ám a világjárvány a külföldi munkavállalásra is hatással volt. A
Munkaerőpiaci Tükör 2020 című évkönyvsorozatban megjelent tanulmány szerint a 2021-es adatokat vizsgálva már olyan
sok magyar dolgozott Ausztriában, mint a járvány előtt. Sőt, az Ausztriában dolgozó magyarok száma minden korábbi
létszám csúcsot megdöntött. Ha a járvány miatt nem korlátozzák újra a vendéglátóipart, akkor az Ausztriában dolgozó
magyarok száma már rövid távon is tovább fog emelkedni.
Életműdíjat kapott Karikó Katalin Ausztriában
Életműért járó Arany Nyíl-díjjal tüntették vasárnap Bécsben Karikó Katalin biokémikust a koronavírus elleni vakcinák
kifejlesztésében betöltött szerepéért. Karikó Katalinnak "az egész emberiség szolgálatában nyújtott teljesítményét"
méltatta a díjátadón Elisabeth Köstinger osztrák gazdasági miniszter. Hangsúlyozta, hogy a biokémikus "40 éve tartó
kutatásai közben sosem veszítette el odaadását és mindig követte a saját útját."
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Belgiumban bevezetik a járványbarométert
A belga kormány pénteken bejelentette, hogy "koronavírus-járványbarométert" vezet be, amely nyomon követi a
pandémia alakulását Belgiumban - írta a The Brussels Times hírportál. A barométeren három szín - a sárga, a narancssárga
és a vörös - jelzi majd, hogy az adott időszakban mennyire súlyos a járvány, és milyen intézkedéseket kell hozni a
különböző ágazatokban.

Holnaptól beinthetnek a főnöküknek a belga közszolgák
Február elsejétől életbe lép az a törvény, mely értelmében a belga közszolgák nem kötelezhetők arra, hogy rendes
munkaidejükön kívül is elérhetők legyenek, azaz, ha a főnökük később keresné őket, nem kell válaszolniuk. A rendelet 65
ezer közszolgát érint Belgiumban, keddtől tehát nyugodtan kikapcsolhatják a telefonjukat, amennyiben kicsekkoltak a
munkahelyükről.
A menetrend ritkítására készül a KLM a beteg dolgozói miatt
A személyzet körében tapasztalt egyre gyakoribb megbetegedés miatt a menetrend ritkítására készül a KLM a február 7.
és március 13. közötti időszakban.
Kreatív módon tiltakoztak a bezárt holland múzeumok
A kormány enyhítette a korlátozásokat, és számos közösségi helyszín kinyithatott, a kulturális intézményeknek azonban
továbbra is zárva kell maradniuk. Hollandiában szerdán rövid időre újra megnyíltak a múzeumok és koncerttermek, hogy
tiltakozzanak a járványvédelmi intézkedések miatt elrendelt folyamatos zárvatartás ellen.
Újranyitnak az éttermek, múzeumok Hollandiában
A holland kormány szerdán enyhítette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legtöbb korlátozást, annak ellenére, hogy az
új fertőzések napi átlaga 60 ezerre ugrott - jelentette az NlTimes holland hírportál.
Luxemburg lakossága tíz év alatt negyven százalékkal emelkedett
A luxemburgi főváros lakossága tíz év alatt 40 százalékkal gyarapodott, Luxembourgban 167 különböző nemzetiség él, a
lakosság 70 százaléka külföldről származik - közölte a Luxembourg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál
csütörtökön.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.turizmus.com
www.liner.hu

Bulgária
Bulgária igazságügyi reformra készül
Választási ígéreteinek megfelelően az igazságszolgáltatás gyökeres átalakítására törekszik az új bolgár kormány. Kiril
Petkov miniszterelnök európai parlamenti meghallgatáson beszélt arról, hogy olyan mechanizmust hoznak létre, ami
lehetővé teszi, hogy nyomozzanak a legfőbb ügyész ellen, ha a legfőbb ügyészt bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítanák.
Bulgária a saját védelmi rendszerére összpontosít
Önálló zászlóaljat hoz létre a bolgár hadsereg kifejezetten a NATO hadgyakorlatokon való részvételre. Sztefan Janev
védelmi miniszter azt mondta a parlamentben, országa együttműködik a NATO kollektív biztonsági rendszerének
megteremtésében, elsősorban saját védelmi képességének fejlesztésére, hadseregének és fegyverzetének
korszerűsítésére összpontosítva.
Bulgária - az üvegházak csaknem 70%-a felfüggesztette működését
Bulgáriában a magas gázárak miatt a zöldségtermesztéssel foglalkozó üvegházak majdnem 70%-a felfüggesztette
működését. A belföldi piac azonnal megérezte ezt - hiánycikké vált a bolgár uborka és paradicsom. Január elején a gáz
ára Bulgáriában 30%-kal, 67 euró/MWh-ra emelkedett, ami miatt gázár-kompenzációt követelnek az üvegházi
termesztők annak ellenére is, hogy a gázárak még mindig messze a nyugat-európai árak alatti szinten állnak. Hazánkhoz
hasonlóan a bolgárok is hosszú távú gázszállítási szerződéseket kötöttek - Oroszországgal és Azerbajdzsánnal szerződtek
le. A bolgár üvegházi termesztők egyesülete szeretné elérni, hogy a görög termelőkhöz hasonlóan ők is állami
támogatásban részesüljenek az elszállt gáz- és az elektromos áram árak kompenzálására.

FORRÁS:
www.agroinform.hu
www.euronews.com

Csehország
Brutális méreteket ölt a járványhullám Csehországban
Minden eddigi rekordot megdöntve csaknem 67 ezer új fertőzöttet azonosítottak kedden Csehországban – számolt be
róla a Czech Radio. Az azonosított új fertőzöttek közül 57 195 első alkalommal lett koronavírusos, 9775 személy pedig
újrafertőződött. Az országban 2653 embert ápolnak kórházban a járvány okozta betegség miatt, közülük körülbelül 200
beteg kritikus állapotban van.
Kiderült, hány magyar él Csehországban
A 2021-es csehországi népszámláláson 8472 állampolgár vallotta magát magyarnak – derült ki azokból a statisztikai
kimutatásokból, amelyeket a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) hozott nyilvánosságra honlapján. Tíz évvel ezelőtt, a 2011es cenzuson, 8920-an vallották magukat magyar nemzetiségűnek Csehországban. A csökkenés tehát 448 fős, és 5%-os
visszaesést jelent.
Csehországban a covidon való átesés után 30 napig nem kell tesztelésre járni
Csehországban nem kell karanténba vonulniuk és további 30 napig koronavírus-tesztelésen részt venniük azoknak a
személyeknek, akik átestek a Covid-19 betegségen, és ezt PCR-teszttel is tudják igazolni.
Már Csehországban is gyártják a legnépszerűbb európai Toyotát és a márka új slágergyanús mini crossoverét
Tavaly év vége óta a Toyota Motor Manufacturing Czech (TMMCZ) a második európai Toyota létesítmény, ahol
megkezdték a 2021-es Év Autója, a Yaris gyártását. A Toyota több mint 180 millió eurót fektetett be a Kolínban található
gyárba, hogy lehetővé tegye a Toyota New Global Architecture (TNGA) B platformján alapuló hibrid elektromos modellek
gyártását. A TMMCZ gyártja majd ráadásul a Yaris mellett a hamarosan a márkakereskedésekbe érkező slágergyanús,
vadonatúj Aygo X mini crossovert is.
Veszélyben a cseh orvosok
Az oltásellenesek rendszeresen követik, fenyegetik őket, a háziorvosok már az oltásra vonatkozó kérdésekre is csak
szidalmazásokkal teli válaszokat kapnak. A koronavírus-járvány hatására egyre több támadás és fenyegetés éri a cseh
egészségügyi dolgozókat – olvasható a BBC összeállításában. dr. Milan Kubek, prágai érgyógyász a lapnak elmondta,
hogy míg egy éve még az emberek ünnepelték őket és az általuk hozott áldozatokat, ám ezek az érzelmek mára
radikálisan átalakultak.
FORRÁS:
www.korkep.sk
www.hellomagyar.hu
www.autoszektor.hu
www.vg.hu

Egyesült Királyság
Boris Johnson megfenyegette Oroszországot
Azonnal újabb nemzetközi szankciós csomag lép életbe Oroszországgal szemben, ha az orosz csapatok megsértik az
ukrán határt - jelentette ki Boris Johnson brit kormányfő kedden Kijevben, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán
elnökkel.

Csak úgy önti a pénzeket Bill Gates környezetvédelmi szervezetébe a brit óriásbank
A HSBC 100 millió dollárt fordít zöld technológiai projektek finanszírozására a Bill Gates által alapított Breakthrough
Energy Catalyst hálózat részeként. A szervezet célja, hogy csökkentse a legnagyobb karbonkibocsátó gazdasági
szektorok környezeti terhelését.
Már hentesből sincs elég a briteknél
A kelet-európai hentesek hiánya miatt ráfizetéses lett a sertéstartás Nagy-Britanniában, ami a közeljövőben az iparág
összeomlásához vezethet. Ha ez bekövetkezik, rendkívül nehéz azt újra felépíteni a sertéstenyésztők szerint. Az akut
henteshiány hatására több mint 170 ezer disznónál tart a hátralék, miközben a kormány által felajánlott féléves
sürgősségi vízum 800 helyéből csak 105-tel éltek a külföldi mészárosok.
A brit választók 65 százaléka szerint nem volt eredményes a kilépés
A hétfőn ismertetett legfrissebb felmérés szerint a britek csaknem kétharmada úgy érzékeli, hogy nem hozott hasznot
Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból (Brexit). Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az EU-ból, miután
az uniós tagságról 2016 nyarán rendezett népszavazáson a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.
Bajba kerülhetnek a brit borkedvelők
A brit kormány átalakítja a szeszesitalokat terhelő adók és illetékek rendszerét, ami a borkereskedők szerint
adminisztratív rémálomhoz vezet. A brit költségvetésben található szabályok a szeszesitalokat terhelő illetékek kapcsán
elsősorban a borkedvelőket érinthetik hátrányosan, növelve kedvenc italuk árát és csökkentve azok választékát – írja a
BBC.
Irány a brexit: faképnél hagyja serege a káosz kapitányát
A brexit végső győzelmével, az Európa-párti toryk vereségével úgy tűnt, hogy a brit Konzervatív Párton belüli ideológiai
harc elcsendesülhet, a politikusok arra fordíthatják erejüket, hogy minél többet kihozzanak a függetlenné vált
szigetország új helyzetéből. Nem ez történt, és ezért nem csupán a gyenge szervezőképességű, eléggé felelőtlen, a
szakpolitikai részletek iránt érzéketlen Boris Johnson miniszterelnök okolható.
Milliós üzlet lett Angliában kiadni akár egy órára is a családi házak autóbeállóit
A megosztás alapú gazdaság újabb okos ötlete az autóbeálló-bérbeadás. A YourParkingSpace egy olyan szolgáltatás,
amely lehetővé teszi, hogy bárki kiadja a saját háza előtti felhajtót akár egy órára, napra, hétre vagy hónapra. Nyilván,
ehhez kell a jellegzetes britanniai utcaszerkezet is, ahol nincsenek zárt kerítések és a házak elé be lehet állni.
Legutóbb 1956-ban készült a tavalyinál kevesebb autó a briteknél
Hatvanöt éve nem mért mélypontra süllyedt tavaly a brit autóipar termelése, elsősorban a koronavírus-járványhoz
közvetlenül kötődő fogyasztási és beszállítói okok miatt. A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT)
csütörtökön ismertetett éves összesítése szerint 2021-ben 859 575 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 6,7
százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az SMMT kiemelt, legutóbb 1956-ban készült ennél kevesebb jármű a
brit autógyárakban: akkor 707 594 személygépkocsit állított elő a brit autóipar.
Anglia lazít, megszűnt a legtöbb korlátozás
Megszűnt a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt korlátozások zöme Angliában, bár fertőződés esetén
még kötelező az elkülönítés. A brit kormány döntése alapján, amelyet a botrányba keveredett Boris Johnson
miniszterelnök jelentett be a múlt héten, csütörtöktől nem kell oltási igazolást bemutatni a belépés feltételeként azokban
az angliai intézményekben, amelyekben ezt eddig kormányzati rendelkezés írta elő.
Februárban szűnik meg az Angliába utazók érkezés utáni tesztelési kötelezettsége
Februárban szűnik meg a külföldről Angliába utazók érkezés utáni koronavírus-tesztelési kötelezettsége - jelentette be
hétfőn Grant Shapps brit közlekedési miniszter. A kötelező teszt megszűnéséről Shapps tájékoztatása előtt nem sokkal
Boris Johnson miniszterelnök is szólt, de ő időpontot még nem említett.

Közel 100 ezer brit állampolgár kapott tavaly tartózkodási engedélyt Franciaországban
Közel 100 ezer brit állampolgár kapott tartózkodási engedélyt a Brexit (Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépése)
miatt tavaly Franciaországban - jelentette be a francia belügyminiszter a bevándorlás éves statisztikáit bemutató
sajtótájékoztatóján csütörtökön.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.vg.hu
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www.hvg.hu
www.profitline.hu

Franciaország
Franciaországban életbe lépett az oltási igazolás
Franciaországban hétfőn életbe lépett a koronavírus elleni oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség. A
dokumentumot minden ötvennél több főt fogadó nyilvános helyen be kell mutatniuk a 16 év felettieknek, kivételt
jelentenek az egészségügyi intézmények és a politikai rendezvények.
Franciaországban februárban fokozatosan feloldják a korlátozásokat
Franciaországban február 2-tól kezdve fokozatosan feloldják a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt bevezetett
korlátozásokat – jelentette be Jean Castex miniszterelnök csütörtök esti sajtótájékoztatóján.
Már a francia lakosság 10,2%-a aktív fertőzött
Franciaország eközben új világrekordot állított fel, ugyanis a teljes lakosságszámhoz viszonyítva az aktív fertőzöttek
száma meghaladta a 10%-ot – ez eddig még egy országban sem történt meg, Az aktív esetszám Franciaországban közelíti
a 6,7 milliót, miközben a teljes népesség 65,5 millió, azaz 10 emberből már legalább 1 jelenleg koronavírusos az
országban.
Rekordmértékben csökkent a francia munkanélküliség
Több mint tíz éve nem volt olyan kevés álláskereső Franciaországban, mint 2021 végén. A munkanélküliség
rekordmértékű csökkenése eltörölte a koronavírus-járvány miatt 2020-ban regisztrált jelentős emelkedést - derül ki a
francia munkaügyi hivatal által szerdán közzétett adatokból.
A franciáknál nem látják indokoltnak a negyedik oltást
Franciaországban nem indokolt jelenleg a koronavírus elleni oltás negyedik adagja, és kontra-produktív hatással lenne a
közvéleményre is – közölte a kormányzati oltási stratégiáért felelős szervezet, a COSV.
„Minden emelkedik csak a fizetésünk nem!”, tiltakozási hullám Franciaországban
Több tízezer francia vonult utcára csütörtökön az ország 170 városában, fizetésemelést követelve. A szakszervezetek és
diákszervezetek felhívására köztisztviselők, a magánszektorban dolgozók, nyugdíjasok és gimnazisták együtt tüntettek.
A Renault csoport nagy pénzt fektet az elektromobilitásba
A Renault-Nissan-Mitsubishi konszern egy 23 milliárd eurós elektromosautó-csomagot mutatott be. A szövetség 2030-ig
összesen több mint harminc új, tisztán elektromos modellt dob a piacra. Az új autók öt közös platformra épülnek. Az új
terv a korábban vállalt tíz milliárd eurós projektre épül.
Még több Air France - járaton egyszerűsítették a dokumentumellenőrzést
Az Air France napi több száz járatára terjesztette ki a Ready to Fly dokumentumellenőrző szolgáltatást, amelyet a
budapesti utasok is igénybe vehetnek. Ennek segítségével ellenőrizhetik, hogy minden, a célországba való belépéshez
szükséges dokumentummal rendelkeznek-e.

FORRÁS:
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Horvátország
Horvátországban csak az oltottaknak rövidítik le a karanténkötelezettséget
Horvátországban a koronavírus ellen beoltottak számára tíz napról hét napra rövidítik a karanténkötelezettséget, amely
öt nap után feloldható lesz negatív antigén gyorsteszttel - jelentette be Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi
intézet (HZJZ) igazgatója, a válságstáb ülését követően. Az intézkedések azután lépnek életbe, hogy a HZJZ
megfogalmazza a pontos ajánlásokat – tette hozzá a szakember.
Szijjártó Péter: Rekordot döntött a kétoldalú kereskedelem értéke
Magyarország és Horvátország egyaránt sokat profitál a kiváló kétoldalú együttműködésből, egyebek mellett
gazdaságilag is, amit jól mutat, hogy 2010 óta 2,5-szeresére nőtt a kereskedelmi forgalom a felek között – jelentette ki
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-horvát
diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából Budapesten rendezett panelbeszélgetésen
hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kereskedelem értéke a koronavírus-járvány ellenére 2021 első tíz hónapjában elérte a 2,6
milliárd eurót, s ezzel hatalmas rekordot döntött.
Jövő nyáron már nem kuna kell a horvátországi nyaraláshoz
A zágrábi kormány 2019-ben kérte felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba, és tavaly nyáron jelentette be, hogy
2023. január elsejétől vezeti be a közös európai fizetőeszközt. A lakosság szoktatása az euróhoz augusztusban kezdődik.
Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a boltok polcain a kunában feltüntetett árak mellett szerepelni fog az árucikkek
euróra átszámított értéke is. Azt már most tudni lehet, hogy 7,53450 kuna ér majd 1 eurót.
Drasztikusan fogy a horvát lakosság
A Horvátországban 2021 őszén megtartott népszámlálási adatokból kiderült, hogy tíz év alatt a lakosság több mint 9,24
százalékkal csökkent. Dél-nyugati szomszédságunkban 2011-ben még mintegy 4,28 millióan éltek, tavaly már csak 3,88
millióan. Ezek az adatok még meghökkentőbbek annak tükrében, hogy az 1991-es összeírás szerint még 4,78 millióan
éltek az Adria partján lévő országban, azaz csaknem egymillióval többen, mint ma.
Új világ kezdődött a horvát autópályákon
Hétfőtől a legtöbb helyen fizetőssé vált az elektromosautó-töltés az autópályákon. A töltőkön 22 kW-ig csúcsidőben 2,70
kunát (128,66 forint), csúcsidőn kívül 2,31 kunát (110,07 forint) kell fizetni percenként a töltési szoltáltatásért. 22,2 és 50
kW között a villámtöltőkön a díjazás 3,50 kuna (166,78 forint), illetve 2,90 kuna (138,19 forint), míg 50 kW felett 4,50 kuna
(214,42 forint), illetve 4,45 kuna (212,04 forint) – közölte a Horvát Elektromos Művek (HEP) ELEN nevű elektromos
villámtöltő-hálózata honlapján.
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Lengyelország
Lengyel fegyverekkel védhetik magukat az ukránok
Lengyelország kész védelmi fegyvereket adni Ukrajnának, köztük lőszereket, hordozható légvédelmi rendszereket és
különböző drónokat (pilóta nélküli repülőgépeket) – jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden, kijevi
utazása előtt, ukrán médiajelentések szerint.
Lengyelországot dicséri Matolcsy György
A jegybankelnök szerint a lengyel modellből is van mit tanulnunk, noha 2010 óta javult a helyzetünk. Szokásos heti
Magyar Nemzetben megjelenő írásában a lengyel gazdaság fejlődését vette górcső alá Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke. A jegybankelnök úgy gondolja, hogy tőlük tanulhatunk a legtöbbet arról, hogy a kommunista
múltból hogyan lehet sikeresen a jövőbe kormányozni egy országot. Az okok vizsgálatára és a következtetések
levonására azonban a jövő hétig várnunk kell.
Egymillió ukrán menekültre számít Lengyelország
Egymillió ukrán menekültre számít Lengyelország, abban az esetben, ha Oroszország nagyszabású inváziót hajt végre
Ukrajnában - jelentette be Maciej Wonsik belügy- és közigazgatási miniszterhelyettes.
Csökkentik az üzemanyagok, az élelmiszerek és a földgáz áfáját Lengyelországban
Andrzej Duda lengyel elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében február 1-jétől július végéig csökkentik egyebek
között az üzemanyagok, az élelmiszerek és a földgáz áfáját – közölte az államfői hivatal. A közleményben felidézik: az új
előírások az “inflációellenes pajzsnak” nevezett intézkedéscsomag részét képezik. Az adócsökkentésekről szóló törvényt
a lengyel parlamenti alsóház véglegesen szerdán fogadta el, elutasítva az ellenzéki többségű szenátus több módosító
javaslatát.
Lengyelországban részbeni távoktatásra térnek át
Lengyelországban csütörtöktől február végéig távoktatásra térnek át az általános iskola felsőtagozatú osztályai és a
középiskolák - jelentette be Przemyslaw Czarnek lengyel oktatásügyi miniszter kedden. A Szejmben megtartott kedd
esti sajtóértekezletén Czarnek a döntést a koronavírus-fertőzések jelenleg növekedő számával indokolta. Az intézkedés
a lengyelországi téli szünet végéig, február 27-ig érvényes.
Hét napra rövidítik le a karanténidőt Lengyelországban
A koronavírus újabban terjedő változatainak rövidebb lappangási ideje miatt Lengyelországban is a jelenlegi tíznaposról
lerövidítik hétnaposra a karanténidőt a lengyel egészségügyi miniszter hétfői rendeletének értelmében.
Az EU fizetési felszólítást küldött Lengyeloroszágnak
Az Európai Bizottság fizetési felszólítást küldött Lengyelországnak, mert nem tett eleget az Európai Unió Bíróságának a
lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működése ügyében hozott döntésének - erősítette meg Christian
Wigand, az Európai Bizottság illetékes szóvivője csütörtökön.
FORRÁS:
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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.
Kötelező koronavírus-oltás jöhet Németországban, három megoldás tűnik lehetségesnek
Elkezdődött az új típusú koronavírus-védőoltás kötelezővé tételéről szóló parlamenti vita szerdán Németországban.
Három megoldás tűnik lehetségesnek. A minden felnőttre vonatkozó oltási kötelezettség, az 50 éven felüliekre
vonatkozó oltási kötelezettség, és az önkéntesség megtartása. Döntés legkorábban februárban várható. Az ügy nem
érinti azt a tavaly decemberben elfogadott törvényt, miszerint az egészségügyben és az ápolás-gondozás területén
dolgozóknak legkésőbb március 15-ig meg kell szerezniük a teljes oltást a Covid-19 ellen.
Egyelőre nem lehet lazítani a korlátozásokat Németországban
Egyelőre nem lehet lazítani a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozásokat Németországban - jelentette ki Karl
Lauterbach, szövetségi egészségügyi miniszter pénteken Berlinben. Tájékoztatóján Lauterbach hangsúlyozta, hogy
Németország nem követheti a korlátozások nagy részét lebontó Anglia vagy Dánia példáját, hanem ki kell tartania a
"konzervatív" járványkezelés mellett. Főleg az oltatlan idősek magas száma miatt szükséges az óvatosság.
A német gazdaság fejlődési kilátásai a szövetségi kormány éves gazdasági jelentésének tükrében
Az IW kölni gazdaságkutató intézet számítása szerint a koronavírus hatására a járvány első két esztendejében 350 milliárd
euróval kevesebb értékteremtés valósult meg a német gazdaságban ahhoz képest, mintha nem következett volna be a
pandémia. 2022 első negyedévében előreláthatóan újabb 50 milliárd euró hozzáadottérték-kiesés sújtja a német
gazdaságot, „az élénkülés pedig akár évekig is elhúzódhat“, vélik az IW szakértői.
Az omikron fékezte a német gazdaságot
A német gazdaság a vártnál nagyobb visszaesést szenvedett a tavalyi negyedik negyedévben, elsősorban azért, mert az
omikron-variáns terjedésének lassítását célzó korlátozások fékezték a magánfogyasztást – derült ki a Destatis adataiból.
Európa legnagyobb gazdasága a tavalyi utolsó negyedévben 0,7 százalékos visszaesést szenvedett negyedéves alapon.
A többség nem veszi komolyan az oroszok elleni lehetséges szankciókat
Az Ifo exportvárakozási mutatója januárban tavaly szeptember óta a legmagasabb szintet érte el. A német vállalatok
többsége nem számít rá, hogy komolyra fordulhat az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókkal való fenyegetés,
a következő három hónapra vonatkozó exportvárokozásaik legalábbis nem utalnak erre. A német exportőrök hangulata
az év elején jelentősen javult, a feldolgozóipar reményteljes hangulatban kezdi az évet. Az Ifo gazdaságkutató felmérése
szerint az exportvárakozások mutatója januárban 17,4 pontra emelkedett a decemberi 12,9-ről, ezzel pedig tavaly
szeptember óta a legmagasabb szintet érte el.
Hét hónapja először csökkent a német infláció
Németországban az éves infláció januárban 4,9 százalékra csökkent a decemberi, negyvenéves csúcsot jelentő 5,3
százalékról, ezzel pedig hét hónapja először enyhült az áremelkedés mértéke. A piac a fogyasztói árak növekedésének
erőteljesebb enyhülését, 4,3 százalékot várt januárra. Havi összevetésben az árak 0,4 százalékkal emelkedtek a
decemberi 0,5 százalék után, szemben a piac várakozásával, amely az árak 0,3 százalékos csökkenésével számolt.
Németországban érezhetően csökkent a fogyasztói bizalom a járvány és az infláció miatt
Tavaly decemberben érezhetően csökkent a fogyasztói bizalom Németországban. Mind a gazdasági, mind a jövedelmi
várakozások, valamint a vásárlási hajlandóság jelentősen csökkent. Mivel a megtakarítási hajlandóság is újra nőtt, a GfK

2022 januárjára a fogyasztói bizalom -6,8 pontra történő csökkenését prognosztizálja, ami öt ponttal alacsonyabb az idei
decemberi értéknél (-1,8 pontról korrigálva).
Megkongatták a vészharangot Németországban a kritikusan alacsony gáztárolói készletek miatt
Mindhárom célértéket megsérti a február elsejei állapot szerint a németországi gáztárolókban együttesen tárolt gáz
mennyisége, így kritikus szintről beszélhetünk – írja keddi számában a Handelsblatt. Sebastian Bleschke, a tárolókat
üzemeltető vállalkozások szövetségének (Initiative Energien Speichern - INES) ügyvezetője a lapnak kiemelte, hogy a
veszélyt jelző "piroson" állnak a szövetségi kormány által meghatározott mutatók, ami azt jelenti, hogy február elejére
a kockázati forgatókönyvek biztosításához szükséges tárolási célszintek alá estünk.
Tovább csökkent a német munkanélküliségi ráta
Németországban csökkent a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta januárban az előző hónaphoz képest. A
német szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) közölte, hogy a munkanélküliek száma 48 ezerrel,
2 millió 345 ezerre mérséklődött. Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 6 ezer fős csökkenés szerepelt. A
munkanélküliek száma már a kilencedik egymást követő hónapban csökkent januárban, ami azt jelzi, hogy stabilan bővül
a munkaerőpiac.
Nagyot ütött a német boltokon a koronavírus
Jelentős mértékben csökkent a német kiskereskedelmi forgalom decemberben a német statisztikai hivatal friss közlése
szerint. A vásárlások visszaeséséről alighanem a koronavírus ellen hozott korlátozások tehetnek. Az elemzői
várakozásokat jócskán meghaladva, 5,5%-kal csökkent a német boltok forgalma decemberben az előző hónaphoz
képest. Novemberben még 0,8%-os növekedés volt a bolti eladásokban. Az előző év decemberéhez képest stagnált a
bolti forgalom. Alighanem a bolti forgalom drasztikus csökkenése is hozzájárult ahhoz, hogy a német gazdaság
(Európában ritka módon) 0,7%-kal zsugorodott a negyedik negyedévben.

Lassan kifogy a hadra fogható munkavállalókból Németország
A szakképzett munkaerő hiánya mára már olyan súlyossá vált, hogy drámaian lassítja gazdasági növekedésünket nyilatkozta Christian Duerr, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) frakcióvezetője, aki szerint az elöregedő munkaerő
jelentette problémát egyedül egy modern bevándorlási politikával lehet kordában tartani. Németország lakossága az
egyik legidősebb a világon, és az évtized végére várhatóan közel negyede 67 év feletti lesz. A helyzet megoldásának első
lépéseként Olaf Scholz kancellár szociáldemokratái, a Duerr-féle libertárius FDP és a környezetvédő Zöldek koalíciós
megállapodást írtak alá. A kitűzött intézkedések között található egy az Európai Unión kívüli nemzetek szakembereit
értékelő pontrendszer megalkotása, valamint az országos minimálbér óránkénti 12 euróra emelése is.
Német-francia egység Ukrajna mellett
Németország és Franciaország a legteljesebb mértékben szolidáris Ukrajnával, jelentette ki a német kormányfő és a
francia államfő Berlinben. A két vezető az Európai egység elnevezésű találkozón egyeztetett. Egyértelmű lépéseket
várnak Oroszországtól a feszültség enyhítésére. Olaf Scholz német kancellár magyarázta, hogy Németország kormánya
továbbra is tiszteletben tartja azt a történelmi okokból érvényesített alapelvet, hogy német gyártók nem értékesíthetnek
élet kioltására alkalmas fegyvereket háborús vagy háborús feszültséggel sújtott térségben.
36 milliárd forintból épít logisztikai központot a Lidl
A német áruházlánc, a Lidl 36 milliárd forintos projekt keretében nyitott új logisztikai központot Ecseren, a Budapesten
és környékén lévő áruházai kiszolgálására - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ecseren. A
miniszter elmondta, hogy a német cégek jelentik a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, és a két ország
közötti kereskedelmi forgalom csúcsot döntött 2021-ben.
Elképesztő szélenergia-tervet dolgozott ki Németország
Az új német kormány alaposan felgyorsítaná a megújulóenergia-termelő kapacitás bővítését, amiben központi szerepet
szán a szárazföldi szélerőműveknek. Az új tervek szerint az eddig kijelöltnél jóval nagyobb területen települhetnek
szélturbinák, és megszűnhet a településektől való minimális távolságra vonatkozó korlátozás is. A német kormány számít

rá, hogy a tervek csalódást és haragot váltanak ki a lakosság egy részéből, és a természetvédők sem fogadták kitörő
lelkesedéssel a terveket.
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Nyugat-Balkán
Szerbiában 13 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt
A szomszédos országban a minimálbér is dinamikusan emelkedett. Ahogyan az előző években is. Szerbiában a nettó
átlagbér meghaladta a 69 ezer dinárt tavaly novemberben. Ezt a belgrádi statisztikai hivatal közölte. Az adatok szerint a
nettó átlagbér több mint 13 százalékkal növekedett 12 hónap alatt. Ugyanakkor az infláció ütemét figyelembe véve a
reálbérek bő öt százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest – írta a pannonrtv.com.
A szerb kormány engedett a nyomásnak, nem lesz lítiumbánya
Ana Brnabic szerb miniszterelnök bejelentette, visszavonja a Rio Tinto bányászati cég lítiumbányájára vonatkozó tervet.
A döntés komoly fordulatot jelent az ügyben, amely miatt ezrek vonultak az utcára a hónapok óta tartó tiltakozások
során. A Rio Tinto bányászati óriáscég földet vásárolt Loznica régióban, hogy egy 2,4 milliárd dollár értékű beruházás
keretében lítiumbányát létesítsen a területen. A lítium kulcseleme a modern technológiának, például az elektromos
autóknak.
Mesterek nélkül maradt Szerbia
Szerbiában is óriási a munkaerőhiány elsősorban a mindennapi szolgáltatásokban, ahol egy vízvezeték-szerelő
megtalálása lassan művészetté válik. A duális oktatás valamennyire segít a problémán, a szakértők szerint azonban
Szerbia mesterek nélkül maradt, az utánpótlás pedig nehezen érkezik. Az államnak motiválni kellene a fiatalokat, hogy
ezt a munkát válasszák, a bérezésnek pedig még inkább növekednie kellene, hogy ne a külföldet válassza az új generáció.
Fegyverkezési verseny vagy korszerűsítés zajlik a Balkánon?
Szerbia csaknem félmilliárd eurót költ idén modern fegyverekre és katonai felszerelésekre, például olyanokra, mint az
orosz Kornet páncéltörő rendszer. Nebojsa Stefanovic védelmi miniszter szerint a védelmi rendszert az új időkhöz kell
igazítani, de senkit sem fenyegetnek. A belgrádi biztonságpolitikai központ legutóbbi felmérése azt mutatja, hogy a
katonaság felszereltsége a szerbek 40%-a (kétszer annyi, mint tíz évvel ezelőtt) szerint megfelelő.
Nagy divat lett az olcsó házépítés Szerbiában
A koronavírus-járvány nyomán divatba jöttek Szerbiában a nyaralók, azon belül az olcsón építhető, kész elemekből álló,
faházak. A Vajdaságban csak 2020-ban több ilyen épületet hoztak tető alá, mint az ország többi részén összesen.
Számításokból kiderült, hogy egy 40 négyzetméteres házikót akár már 10 ezer euróért (3,6 millió forint) is be lehet
szerezni. A kész elemekből álló házak négyzetméterenkénti ára 250-500 euró (90-180 ezer forint) között mozog, attól
függően, hogy kulcsrakész házat szeretnénk, vagy olyat, amibe utólag kell majd bevezetni a vizet, áramot, és utólag kell
padlót burkolni, valamint a toalettet, kádat, mosdókat beszerelni.
Ismét kijárási tilalmat vezetnek be Koszovóban
Ismét kijárási tilalmat vezetnek be Koszovóban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. 22 óra és másnap reggel
5 óra között az ország egész területén tilos lesz az utcára lépni, a vendéglátóhelyek pedig 21 óráig tarthatnak nyitva közölte Faik Hoti, az egészségügyi minisztérium szóvivője.
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Olaszország
Sergio Mattarella marad az olasz államfő
A hétfőn kezdődött olasz elnökválasztás nyolcadik fordulójában a római parlament a szükséges 505 szavazatot túllépve
759 vokssal az eddigi államfőt, Sergio Mattarellát választotta meg ismét köztársasági elnöknek szombat este. Sergio
Mattarella újraválasztása azt jelenti, hogy Mario Draghi kormányfő marad.
Elengedhetetlen az oltás a mindennapi élethez az olaszoknál
Olaszországban keddtől megkezdődött az oltási igazolások általános használata, a dokumentum felmutatását kérik a
legtöbb üzletben, a vendéglátóhelyeken és a közlekedési eszközökön. Az ország határain eltörölték a belépők
tesztkötelezettségét, de az oltottsági vagy védettségi igazolás továbbra is kötelező. Február 10-ig továbbra is kötelező a
maszkhasználat szabadtéren.
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Románia
Romániában is tombol az ötödik hullám
Romániában megkétszereződött az egy nap alatt feljegyzett új koronavírus-fertőzések és halálesetek száma, először
lépte át a negyvenezret a napi esetszám. A stratégiai kommunikációs törzs jelentésében szereplő 40 018 újonnan
diagnosztizált fertőzés több mint 90 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát és kétszerese a hétfőn regisztrált
fertőződéseknek, amikor azonban fele annyi tesztet elemeztek ki. Romániában immár tíz napja a koronavírus-tesztek
több mint 30 százaléka pozitívnak bizonyul, és az esetszámok alakulása többnyire az elvégzett tesztek számát követi.
Egyszerűsített Románia a koronavírus miatti beutazási szabályokon
Covid-igazolvánnyal nem kell karanténba vonulni, de akinek nincs ilyen, vagy egy fertőzött közeli kontaktjának számít,
annak öt napot kell várnia. Szüléssel, házasságkötéssel, halálesettel kapcsolatban utazók felmentést kaphatnak.
Románia egyszerűsítette és egységesítette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos beutazási feltételeket: keddtől
megszűnik az országok járványügyi – vörös, sárga, zöld jelzésű – kockázati besorolása, és bárhonnan érkezne utas az
országba, annak függvényében küldik karanténba, hogy rendelkezik-e érvényes Covid-igazolvánnyal.
November végén a GDP közel 50 százalékát tette ki a román államadósság
Tavaly november végén a román bruttó hazai termék (GDP) 48,7 százalékát tette ki a román államadósság - közölte a
bukaresti pénzügyminisztérium. Tavaly az első tizenegy hónap után a román államadósság értéke 557,385 milliárd lej (1
lej 72,39 forint) volt, miután októberben 552,385 milliárd lej volt az államadósság. Ez utóbbi a GDP 48,2 százalékának
felelt meg. A közép- és hosszúlejáratú államadósság értéke 536,067 milliárd lej volt, a rövidlejáratú pedig 21,819 milliárd
lej. Az államadósság nagy részét, 473,858 milliárd lejt az államkötvények tették ki, a kölcsönök 73,968 milliárd lejt
képeznek.
Ekkora volt a román államháztartási hiány tavaly
Tavaly Romániában a bruttó hazai termékhez (GDP) mérten 6,72 százalék volt az államháztartási hiány, ami kisebb a
korábban tervezett 7,13 százaléknál - közölte a bukaresti pénzügyminisztérium. Abszolút értékben a konszolidált állami

költségvetés hiánya - amelyben benne vannak az önkormányzatok is - elérte a 80 milliárd lejt (1 lej 72,22 forint). 2020ban az államháztartás hiánya 101,8 milliárd lej volt, ami a GDP 9,61 százalékának felelt meg.
Elszabaduló energiaárak Romániában
A román kormány árstopot rendelt el, és több ember lesz jogosult kompenzációra. Így a kompenzáció nélkül kiküldött
számlákat is módosítják utólag. Az elszabaduló energiaárak nemcsak Romániában, de egész Nyugat-Európában gondot
okoznak. Néhány hónap alatt az elektromos áram és a gáz ára is a többszörösére emelkedett.
Ez Románia legjelentősebb sikere az EU-csatlakozás óta
Románia megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) jelentette be Nicolae Ciuca miniszterelnök Bukarestben, miután Mathias Cormann OECD-főtitkárral folytatott
megbeszélést. A román kormányfő úgy értékelte: ez az ország legjelentősebb sikere a NATO-, illetve EU-csatlakozás óta.
Százezer unión kívüli vendégmunkást fogadhat be idén Románia
Százezerben szabta meg a kormány az Európai Unión kívülről idén befogadható vendégmunkások keretszámát. A
munkaügyi minisztérium közleménye szerint a 100 ezer EU-n kívüli vendégmunkásból álló kontingens lenne hivatott
pótolni a munkaerőhiányt az olyan ágazatokban, mint az építőipar, a fuvarozás, a vendéglátóipar, a sütőipar stb. A
szaktárca az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség adataira hivatkozva leszögezi, 2021 januárja és augusztusa
között 264 983 betöltetlen állást tartottak számon az országban, amelyek közül 50 924 huzamos ideig üresen állt.
Román-spanyol konzorcium fejezheti be az észak-erdélyi autópálya egyik szakaszát
Román-spanyol konzorciumot hirdetett ki győztesnek a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR)
az A3-as észak-erdélyi autópálya Maroskece (Chetani) – Aranyosgyéres (Campia Turzii) szakaszának a befejezésére –
jelentette be közösségi oldalán Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter. Közölte: a román-spanyol konzorcium áfa nélkül
363,79 millió lejes (26,56 milliárd forint) ajánlattal nyerte el a 15,7 kilométeres pályaszakasz befejezésének uniós
finanszírozású feladatát. A cégcsoport vállalta, hogy három hónap alatt elvégzi a tervezést, és 18 hónap alatt az építést.
Kétszáz százalékos drágulás sem ritka a román kgfb-piacon
Alaposan megdrágult a gépjármű-felelősségbiztosítás Romániában a legnagyobb szolgáltató tavalyi csődje nyomán, az
autótulajdonosoknak akár 60 százalékkal is többet kell fizetniük a kötelezőért. Közben a fizetésképtelenné vált biztosító
ügyében a szervezett bűnözés elleni ügyészség vette át a nyomozást.
Most már székelynek is vallhatják magukat az emberek a romániai népszámláláson
Véglegesítette a román kormány hétfőn a március közepén kezdődő népszámlálás kérdőívét, amelybe - a kormányülés
előtt közzétett tervezet szerint a magyar nemzetiség alkategóriájaként bekerült a székely identitás is. A csángó identitás
továbbra is az „egyéb nemzetiségek” választható alkategóriájaként szerepel, tehát aki csángónak vallja magát, azt nem
számolják a magyar nemzeti kisebbséghez. Székelyföldön élénk vitát váltott ki, hogy a kérdőív két hete nyilvánosságra
bocsátott eredeti tervezetében a magyar nemzetiségnél nem szerepeltek alkategóriák.
Már az erőszakos vezetést is bünteti a román KRESZ
A román kormány elfogadta a közlekedési szabályok szigorításának rendeletét. Az új határozat szerint akár a vezetői
engedélyét is bevonhatják az erőszakos járművezetőknek, emellett pedig pénzbírságra is számíthatnak a
szabálytalankodók. A módosítások kitérnek arra is, hogy mi számít agresszív vezetésnek: ezek közé tartozik többek
között a másik jármű veszélyes megközelítése, a büntetőfékezés, a leszorítás, az indokolatlan villogás és dudálás, a sávok
közötti cikázás, de még a motor hangos túráztatása is. Az agresszív vezetést a második szabálysértési kategóriába
sorolják, illetve azon belül is különböző büntetési fokozatokat határoznak meg.
Tovább fejlesztik a haderejüket a románok, F-35-ös gépeket akarnak vásárolni
A román légierő fejlesztése nem áll meg az F-16-os vadászgépek hadrendbe állításával, a bukaresti kormány ugyanis a
legújabb, ötödik generációs F-35-ös harci gépek beszerzését is tervezi – ezt mondta szerdán Klaus Iohannis román
államfő. A román elnök az aranyosgyéresi (Campia Turzii) légi támaszpont meglátogatása alkalmával, az ott szolgálatot

teljesítő katonák előtt mondott beszédében úgy értékelte: az Ukrajna határainál kialakult feszültség is azt igazolja, hogy
szükség van a román haderő 2015-ben kezdődött fejlesztésére.
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Spanyolország
Koronavírus: Spanyolország már a hatodik hullám csúcsán is túl van
Minden jel szerint Spanyolország túljutott a hatodik koronavírus-járványhullám csúcsán - mondta Carolina Darias
egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján. A tárcavezető hangsúlyozta: már stabilan, napról napra csökken az új
regisztrált fertőzöttek száma, és felhívta a figyelmet arra is, hogy ennek ellenére továbbra sem árt betartani az
óvintézkedéseket. Összehasonlítva a tavaly ilyenkor zajló harmadik járványhullámmal az omikron variáns most hétszer
több fertőzést eredményezett, viszont "jóval kevesebben" vesztették életüket, mint akkor.
Koronavírus: hamarosan kész a spanyol vakcina
Utolsó fázisba ért a spanyol Hipra gyógyszercég saját fejlesztésű koronavírus elleni vakcinájának klinikai vizsgálata,
miután a gyógyszerügyi hatóság (AEMPS) megadta az ehhez szükséges engedélyt - jelentette be Carolina Darias
egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón szerda este Madridban. A gyógyszervállalat úgynevezett fehérjealegység alapú
vakcináját a szükséges engedélyeztetési folyamatot követően az év második felében dobná piacra. Idén 600 millió dózist,
jövőre már ennek dupláját tudnák előállítani.
A válság előtti szinten a spanyol munkanélküliség, de még mindig magas
Spanyolországban a munkanélküliségi ráta 13,3 százalékra csökkent 2021-ben, a koronavírus-járvány okozta gazdasági
válság előtti szintre mérséklődött - közölte a spanyol statisztikai hivatal (INE) csütörtöki jelentésében. Az eredmény jobb
lett a spanyol kormány 15,2 százalékos várakozásánál, és jelentős javulást mutat a 2020-ban mért 16,1 százalékos
munkanélküliségi rátához képest. A tájékoztatás szerint a tavalyi évet 3,1 millió nyilvántartott munkanélkülivel zárta a
dél-európai ország, számuk 616 ezerrel lett kevesebb 2020-hoz viszonyítva.
Elképesztő rekordot döntött a spanyol ipari termelői árak ugrása az energiaárak elszállása miatt
Az áramár közel 96%-os ugrása miatt csaknem 36%-kal drágultak decemberben éves alapon a spanyol ipari termelői árak
– közölte a spanyol statisztikai hivatal.
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Szlovákia
Nem kell karanténba vonulniuk a gyógyult határátlépőknek
Azok, akik átestek a COVID-19 betegségen, rövidesen ugyanolyan feltételekkel léphetnek be Szlovákia területére, mint
az oltottak. Péntektől (február 4.) nem kell házi karanténba vonulniuk sem a gyógyultaknak, sem a teljesen
beoltottaknak, de félévente egyszer regisztrálniuk kell az eHranica rendszerbe. Ez a Szlovák Közegészségügyi Hivatal
(ÚVZ) rendeletéből következik, amelyet a kormány hivatalos közlönyében tettek közzé.
Kis híján rekordnyereséget könyveltek el 2021-ben a szlovák bankok
Évközi viszonylatban több mint felével 727 millió euróra nőtt a bankszektor adózás utáni nyeresége, ami majdnem
megegyezik a történelmileg legjobbnak számító 2016-os évvel. Akkor is egy rendkívüli esemény, a Visa Europa
részvényeinek egyszeri eladása segítette a bankokat. A hitelek nettó kamatbevétele viszont tovább csökkent.
Magyarországi boltokba menekülhetnek a szlovák vásárlók a drágulás elől
A szlovák parlament elnöke, Boris Kollár szerint a kormánynak muszáj lesz csökkentenie egyes élelmiszerek áfáját,
máskülönben a lakosság külföldön, elsősorban Magyarországon és Lengyelországban fog vásárolni – adta hírül a
Körkép.sk. A Sme rodina vezetője úgy véli, a lakosok meg fogják érezni az élelmiszerárak emelkedését, ugyanakkor nem
tudott javaslatot tenni arra, honnan tudná a kormány az áfacsökkentéshez szükséges, éves szinten mindegy 150 millió
eurót előkeríteni.
A szlovákiai munkavállalók egytizedének tavaly 800 eurónál kevesebb volt a bruttó jövedelme
A szlovákiai munkavállalók egytizede tavaly 800 eurónál kevesebb bruttó jövedelemmel rendelkezett. A munkavállalók
legjobban kereső egytizedének tavaly 2450 eurót meghaladó bruttó alapfizetése volt. Mindez a Platy.sk portál
elemzéséből derül ki. A szlovákiai mediánbér tavaly bruttó 1288 euró volt. A legnagyobb regionális eltérések Pozsony és
Eperjes megye között tapasztalhatók.
Szlovákiában nem tudták kivédeni a távhő árának emelkedését
Kellemetlen meglepetés érheti a szlovákiai távhőfogyasztókat, komoly áremelésre számíthatnak. Szlovákia lakásainak
mintegy 60 százaléka van rákötve valamilyen távhőszolgáltatóra, és az előzetes felmérés szerint a januári áremelkedés
több mint 100 ezer háztartást érinthet. Az összes nagyobb településen, főleg, ahol tömblakások épültek, kialakítottak
mellé központi távhőszolgáltatót. Természetesen ezeket idővel igyekeztek átállítani gázra, hiszen talán ez okozza a
legkisebb levegőszennyezést. A gáz ára viszont a tavalyi évben meglódult, és mindez most januárban csapódik le a
távhőszolgáltatóknál.
Lassul a magukat magyar nemzetiségűnek vallók számának csökkenése Szlovákiában
Mintegy 36 ezerrel csökkent Szlovákiában a magukat magyar nemzetiségűnek vallók száma az elmúlt tíz évben, ám a
fogyatkozás üteme jelentősen lassult, számszerűen a felére esett vissza az előző évtizedhez képest – derült ki a szlovák
statisztikai hivatal (SÚSR) által nyilvánosságra hozott adatokból. A hivatal adataiból kiolvasható, hogy a 2021-es
népszámláláson magukat magyar nemzetiségűnek valló szlovák állampolgárok száma 2011-hez képest 36 ezerrel, azaz
háromnegyed százalékkal, az összlakosság 7,75 százalékára, 422 ezerre csökkent. Azonban az is kiderül a számokból,
hogy lassult a Szlovákiában élő magyarok létszámfogyásának üteme az elmúlt tíz évben a megelőző évtizedhez képest.
Szorosabbra fűzi védelmi együttműködését Szlovákia és az Egyesült Államok
Várhatóan csütörtökön írják alá a Szlovákia és az Amerikai Egyesült Államok között kötendő védelmi együttműködési
egyezményt (DCA) - jelentette hétfőn a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a védelmi minisztérium közlésére
hivatkozva. A jelentés szerint a szerződés aláírására Ivan Korcok szlovák külügyminiszter és Jaroslav Nad, a védelmi tárca
vezetője utazik majd az Egyesült Államokba. A védelmi miniszter már megkapta a szerződés aláírására vonatkozó
megbízatását Zuzana Caputová államfőtől, aki már korábban támogatásáról biztosította a - szlovák politikában komoly
vitákat gerjesztő - szerződést.

A gyártó szerint egy éven belül piacra dobják a repülő autót
Megkapta a repülési engedélyt a szlovák közlekedési hatóságtól az Aircar, így megindulhat a légi és közúti közlekedésre
is alkalmas, szlovák fejlesztésű hibrid jármű sorozatgyártása. Több mint 70 órányi tesztrepülést teljesített eddig a szlovák
gyártású repülő autó. A jármű 200 fel- és leszálláson van túl és a gyártó szerint megkapta a szlovák közlekedési hatóság,
illetve az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség engedélyeit is. A repülési engedély megadását a félig autó, félig
repülőgép járműre közleményben jelentette be a hatóság és a fejlesztő-gyártó, a KleinVision vállalat.
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Szlovénia
Kárpótolják Szlovéniában a frankhiteleseket
A szlovén parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a svájci frankban, vagy svájci frank alapon felvett lakossági
hitelek adósainak az árfolyamkülönbség miatt 2015-ig felgyülemlett költségeit elosztja a bankok és a mintegy 32 ezer
hitelfelvevő között - közölte a szlovén közszolgálati televízió. A pénzintézetek jelezték, hogy az alkotmánybírósághoz
fordulnak jogorvoslatért.
Kiírták a szlovén választások időpontját
Borut Pahor köztársasági elnök csütörtökön hivatalosan tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot (DVK), hogy április
24-re tűzi ki a parlementi választások időpontját Szlovéniában, az erről szóló elnöki rendeletet pedig február 9-én írja alá.
Pahor úgy vélte: a koronavírus-járvány ellenére a bizottságnak elegendő ideje lesz az általános választások előkészítésére
és lebonyolítására, hogy annak kimenetelével kapcsolatban ne merülhessenek fel kétségek.
Júniusban fejeződik be a magyar-szlovén távvezeték szlovén oldali építése
Az ELES, a MAVIR Zrt. szlovén partnere honlapján tájékoztatást tett közzé, miszerint a Magyarország és Szlovénia
közötti DV 2x400 kV Cirkovce-Pince nemzetközi távvezeték építési munkái a szlovén oldalon 2022 júniusára fejeződnek
be. A magyarországi szakasz már készen áll a csatlakozásra. A 80 kilométer hosszú 400 kV-os Cirkovce – Pince
összeköttetés megvalósulása a szlovén átviteli hálózati infrastruktúra történetének legjelentősebb fejlesztése.
Fontos változás lépett életbe a szlovén autópályákon
A szlovén autópályákon február 1-jétől már csak e-matricával lehet közlekedni, a 13 éven át használt autópálya-matricák
lecserélése zökkenőmentesen, technikai problémák nélkül zajlott - közölte kedden a szlovén autópálya kezelő vállalat
(DARS). A jármű rendszáma alapján megváltott e-matricák érvényességét az autópálya-hálózaton felállított kamerák
ellenőrzik.
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Európai Unió
Elfogadja az EU az utazáshoz a keleti vakcinákat, de csak akkor, ha a második vagy harmadik oltás már nyugati volt
Február elsejétől változik az európai uniós koronavírus-oltási igazolványok elfogadási rendje: a tagállamok beutazáshoz
kötelesek elfogadni a keleti vakcinát is, ha a második, vagy harmadik oltást nyugati, vagyis az Európai
Gyógyszerügynökség által is elfogadott oltóanyagból vette fel az utazó. Az új intézkedés csak a beutazásra vonatkozik,
annak eldöntése továbbra is tagállami hatáskörben van, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez (pl. étterem, színház,
mozi, koncert stb.) milyen oltási igazolványt kérnek, illetve, hogy az adott oltási igazolvány elismeri-e a keleti
oltóanyagokat.
Új szabályokkal tartaná kordában az EU a digitális óriásplatformokat
Elfogadta az Európai Parlament a Digitális Szolgáltatási Törvényről szóló javaslatát. Ezzel az Európai Unió újabb lépést
tett a digitális piac szabályozása felé. A tervek szerint a változásokkal a felhasználók beleszólhatnak majd, abba, hogy az
internetes óriáscégek milyen módszerekkel érik el őket. És könnyebb lesz az illegális tartalmak eltávolítása is. Azonban
sokak szerint veszélyezteti a szólásszabadságot a tervezet.
Inflációt mérséklő intézkedéseket ígér az eurócsoport
Nő az aggodalom az euróövezetben a decemberben elért 5 százalékos rekordinfláció miatt. Az eurózóna Brüsszelben
ülésező pénzügyminiszterei további költségvetési eszközöket ígérnek, amint próbálják kiegyensúlyozni a gyengébb
növekedési kilátások és a vártnál magasabb infláció következményeit.
A gyártók javították a hangulatot az euróövezetben
Bár csökkent az euróövezeti BMI, még így is bőven 50 fölött maradt, mivel enyhültek az ellátási problémák. Az euróövezet
gazdasági fellendülése januárban tovább lassult, de így is meglehetősen jól tartotta magát a járvány újabb hulláma alatt,
és semmi sem utal arra, hogy a tavaly télen tapasztaltakhoz hasonló zsugorodás következne be.
Kéziféket húzott az euróövezet gazdasága
Az elmúlt három negyedév legkisebb növekedését érte el az euróövezet a tavalyi utolsó három hónapban. Az euróövezet
országainak együttes gazdasági teljesítménye 0,3 százalékkal bővült 2021 utolsó három hónapjában negyedéves alapon,
ami az elmúlt három negyedév leglassabb növekedése.
Jöhet az európai csiptörvény
Az uniós félvezetőgyártás felpörgetése érdekében új szabályozás kidolgozását jelentette be a bizottság elnöke. Ursula
von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a davosi világgazdasági találkozón tartott csütörtöki beszédében bejelentette,
hogy az Európai Unió február elején javaslatot tesz az európai csiptörvény kidolgozására, az európai csipfejlesztés és
csipgyártás szerepének erőteljes növelése érdekében.
Az idén kevesebb gázt használhat Európa
A magas gázárak korában ismét egyre vonzóbb a szénalapú áramtermelés. A magas árak az év közepéig
fennmaradhatnak. Európa földgázigénye csökkenhet az idei évben, és az ázsiai kereslet élénkülése is mérséklődhet a
Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hétfői jelentése szerint – írja a Reuters.
Az európai bankok kilencven százaléka többet szeretne a digitalizációba fektetni
A legtöbb bank a meglévő termékeket és folyamatokat digitalizálja, ahelyett, hogy újszerű megoldásokat dolgozna ki. A
bankszektor digitalizációját ugyan felgyorsította, de gyökeres változást nem okozott a pandémia, derül ki a Roland
Berger lakossági banki felméréséből, amelyben 11 ország 60 európai lakossági bankja vett részt.
Csökkent az államháztartási hiány és az államadósság az EU-ban és az euróövezetben
A tavalyi harmadik negyedévben az Európai Unióban és az euróövezetben egyaránt csökkent az államháztartási hiány és
az államadósság hazai össztermékhez (GDP) viszonyított aránya a második negyedévvel összevetve.

Nőtt az építőipari termelés az EU-ban
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán ismertetett előzetes adatai szerint novemberben az Európai
Unió 27 tagállamában 0,2 százalékkal bővült az építőipari termelés az előző hónaphoz képest, és 1,3 százalékkal
emelkedett 2020 novemberével összevetve.
Zöld maradhat az atom és a gáz
Nem módosítja alapvetően az Európai Bizottság azokat a javaslatait, amelyek szerint fenntarthatónak minősíti az
atomenergiát és a földgázt, annak ellenére, hogy egyes uniós tagállamok tiltakoztak – idézi az EU pénzügyi biztosának
tegnapi bejelentését a Reuters hírügynökség.
Online fogyasztóvédelmi razziát tartott az Európai Bizottság
Elkeserítő eredményre jutott az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok azon éves vizsgálat során,
amelyben az uniós weboldalakat ellenőrizték. A vizsgálat középpontjában most az online vásárlói véleményezés állt,
lévén, hogy a fogyasztók 71 százaléka például ezen értékelésekre alapozva választja ki szállását a nyaralásához.
385 millió eurót biztosít az EU az egészségügyi szükséghelyzet kezelésére
Az Európai Unió szolidaritási alapjából 385,5 millió eurót (mintegy 138,8 milliárd forintot) biztosít húsz országnak – köztük
Magyarországnak – a koronavírus okozta egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, közölte az Európai Bizottság szerdán.
Versenyhátránytól tart az európai légi szektor
Az Európai Unió tervezett klímavédelmi jogszabályainak megváltoztatására szólított fel hétfőn a Lufthansa és az Air
France-KLM vezetésével – valamint számos európai légitársaság és repülőtér részvételével - alakult szövetség, mivel a
szövetkező cégek álláspontja szerint az új szabályok bevezetése csökkentené a szektor versenyképességét kontinensen
kívüli versenytársaikkal szemben.
Az EU szabályozná a világűr forgalmát, hogy elkerüljék a műholdak baleseteit
Tervet készít az Európai Bizottság a világűr forgalmának szabályozásáról. Erről a brüsszeli Űrkonferencián is szó volt. Az
unió szerint egyes orosz és kínai manőverek veszélyeztetik az európai navigációs és előrejelző-rendszereket.
Négy fő hasadás mentén szakadhat az Unió
Az Európai Unióban négy olyan terület mutatkozik, amelynek mentén széthúzás mutatkozik: a bevándorlás, az EU
bővítése, a közös költségvetés és a föderáció kontra nemzetállam vita területén - hangzott el a Magyar Közgazdasági
Társaság szakmai kerekasztal beszélgetésén, ahol Martonyi János volt külügyminiszter és Szapáry György, az MNB elnöki
főtanácsadója osztotta meg gondolatait az uniós kihívásokról.
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FÁK-térség
Putyin: Magyarország fontos partnere Oroszországnak Európában
Jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök február 1-jén Moszkvában az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott,
mintegy ötórás találkozót követő sajtótájékoztatón. Vlagyimir Putyin elmondta: a koronavírus-járvány ellenére a két
ország közötti áruforgalom a tavalyi év tizenegy hónapjában 30 százalékkal nőtt, 5,5 milliárd dollárt tett ki. A kölcsönös
beruházások értéke eléri az egymilliárd dollárt, és eredményesen, hatékonyan dolgozik az orosz-magyar gazdasági
együttműködési kormányközi bizottság is. Magyarország változatlanul bizonyítja, hogy megbízható partner az orosz gáz
tranzitszállításában. Az energetika fontos szerepet játszik az orosz-magyar gazdasági kapcsolatokban. Oroszország sok

éve megszakítás nélkül látja el Magyarországot energiaforrással, a magyar kőolajfogyasztás 55 százalékát és a
gázfogyasztás 80 százalékát fedi le. Az orosz gázszállítás Magyarországra hosszú távú megállapodásnak köszönhetően
történik, melyet tavaly hosszabbítottak meg 2036-ig. Oroszország nyitott a további együttműködésre.
Orbán–Putyin találkozó: hosszabb lesz a gázimportszerződés
Meghosszabbodott a magyar-orosz hosszú távú gázszállítási szerződés – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök
Moszkvában, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Jelezte, hogy a hosszú távú szerződés az ellátás
biztonságának a garanciája, azonban ahhoz még további egyeztetésekre van szükség, hogy az évente érkező mennyiség
is nagyobb legyen.
Boris Johnson Kijevben újabb, Oroszország elleni szankciókat helyezett kilátásba
Azonnal újabb nemzetközi szankciós csomag lép életbe Oroszországgal szemben, ha az orosz csapatok megsértik az
ukrán határt – jelentette ki Boris Johnson brit kormányfő február 1-jén Kijevben, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij
ukrán elnökkel. „Más országokkal együtt szankciós és egyéb intézkedésekből álló csomagot állítunk össze, amely abban
a pillanatban lép életbe, amint egy orosz katona átlépi a határt és beteszi a lábát ukrán földre” – fogalmazott a brit
miniszterelnök. Hangsúlyozta: létfontosságú, hogy ezt Moszkva megértse. Hozzátette: reméli, hogy az Egyesült Államok
is egyetért Nagy-Britanniával ebben.
Moszkva kibővítette a kitiltott európai tisztségviselők listáját
"Az Oroszországi Föderáció többször figyelmeztette az uniós felet, hogy ne alkalmazza az egyoldalú korlátozások
eszközét, amely a nemzetközi jog szerint jogellenes. Az EU által meghozott döntésekkel kapcsolatban Moszkva nyíltan
kijelentette, hogy fenntartja a megtorlás jogát. Ezzel kapcsolatban az orosz fél a kölcsönösség és a paritás elvétől
vezérelve úgy döntött, hogy kibővíti válaszlistáját, benne EU-tagállamok és -intézmények azon képviselőivel, akiknek
tilos az Oroszországi Föderáció területére belépniük" - közölte a tárca. A tilalom olyan európai katonai magántársaságok
vezetőire, valamint több uniós államban olyan hatósági tisztségviselőkre és törvényhozókra terjed ki, akik személyesen
felelősek az orosz ajkú lakosok jogainak és az orosz nyelvű tömegtájékoztatási eszközök jogainak megsértéséért. Az
orosz külügyminisztérium jegyzékben értesítette az EU moszkvai képviseletét az orosz feketelista bővítéséről, egyúttal
azt javasolva Brüsszelnek, hogy "hallgasson a józan európaiakra", akik az Oroszországgal szembeni szankciók
"zsákutcába vezető" politikájának megszüntetését sürgetik. A névsort az orosz külügyminisztérium nem hozta
nyilvánosságra.
Oroszország négy új vakcinafejlesztő központot hoz létre
Oroszország idén négy technológiai platformot hoz létre az új fertőzések elleni biztonságos és hatékony vakcinák gyors
kifejlesztésére – jelentette ki Tatjana Golikova miniszterelnök-helyettes. A tisztségviselő elmondta, hogy hét
gyorstesztet fejlesztettek ki ötféle fertőzés egy órán belüli diagnosztizálására, ezek közül négynek már gyártása is
megkezdődött. A PCR-diagnosztikai központok kapacitását a miniszterelnök-helyettesek szerint megnövelték, aminek
köszönhetően lecsökkent az új koronavírus kimutatásához szükséges idő. Kidolgozták az egyes iparágaknak a
járványkörülmények közötti működésére vonatkozó szabályozását is. Golikova azt ígérte, hogy 2024-re a lakosság 80
százalékát már 24 órán belül le lehet majd tesztelni, 43 fertőzés esetében pedig bevezetik a gyorstesztet.
Két külföldi vakcinát tesztel Oroszország
Két külföldi koronavírus-vakcina engedélyeztetését mérlegeli Oroszország, az eljárás a klinikai tesztelés stádiumában
tart - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese újságíróknak Moszkvában pénteken,
miközben az új fertőzöttek száma megközelítette a százezret. Medvegyev elmondta, hogy az AstraZeneca és egy kínai
cég oltóanyagáról van szó. A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy Oroszország nem tiltotta be a külföldi vakcinák
alkalmazását, de meg kíván győződni arról, hogy legalábbis ártalmatlanok. Oroszországban jelenleg hat saját fejlesztésű
vakcinát használnak a lakosság átoltására. A moszkvai egészségügyi tárca közölte, hogy az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) februárban küld újabb delegációt Oroszországba az első orosz oltóanyag, a Szputnyik V nemzetközi
engedélyeztetési eljárásának keretében.

Negatív rekordot döntött a napi fertőzések száma Oroszországban
Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt bekövetkezett halálozások száma 617-re csökkent
Oroszországban, ami a legalacsonyabb adat június 28. óta, miközben a megbetegedések száma továbbra is meredeken
ível felfelé - derült ki azt orosz operatív stáb január 30-án kiadott közleményéből. A nem véglegesített halálozási ráta 2,82
százalék. A járvány kezdete óta feljegyzett halálesetek száma elérte a 330 728-at. Közben a kimutatott új esetek száma
121 228-cal újabb abszolút rekordot döntött meg és elérte a 11 737 007-et. A napi növekmény 1,04 százalék. A kórházba
szállított betegek száma ugyanakkor 9883 volt, ami 32,2 százalékkal alacsonyabb a szombati adatnál. A 85 oroszországi
régió közül 75-ben csökkent, tízben pedig nőtt azon fertőzöttek száma, akik egy nap leforgása alatt sürgős szakápolásra
szorultak. Az aktív esetek száma 1 188 128-ra emelkedett.
Maradhatnak Oroszországban a Samsung mobilok
Visszautasította az illetékes moszkvai bíróság, hogy a szabadalmi eljárást lezáró ítélet megszületéséig a felperes kérésére
betiltsa bizonyos Samsung okostelefonok forgalmazását Oroszországban. Bár tavaly úgy tűnt, hogy a Samsung
oroszországi üzletére jelentős potenciális hatást gyakorló ügy a dél-koreai fél számára kedvezőtlenül zárulhat, a
másodfokú döntés a mostani határozat fényében változtathat az elsőfokú ítéleten. Az ominózus pert egy svájci mpayment szolgáltató, az SQWIN SA indította a Samsung ellen azért, mert a dél-koreai cég engedély nélkül használta a
társaság Oroszországban bejegyzett szabadalmait saját fizetési megoldásánál, a Samsung Pay-nél.
A Szberbank már felkészült az amerikai informatikai blokádra
A Kommerszant című napilap kormányzati és számítástechnikai piaci forrásokra hivatkozva közölte: a technológiai
tesztet azt követően tartották meg az orosz állami bank- és pénzügyi szolgáltatónál, hogy jelentések szerint az Egyesült
Államok fontolóra vette az új IT-technológiák oroszországi szállításának és a korábbiak támogatásának leállítását abban
az esetben, ha Moszkva támadást indítana Ukrajna ellen. A Szberbank a publikáció szerint az olyan informatikai cégek
programjairól történő lekapcsolást próbálta el, mint a Microsoft, az Nvidia, a VMware, az SAP, az Oracle és az Intel. A
Reuters brit hírügynökség január közepén jelentette, hogy az amerikai hatóságok figyelmeztették a mikroelektronikai
gyártókat: Ukrajna lerohanása esetén betilthatják az Oroszországba irányuló szállításokat.
Oroszország 30 millió hektárra növeli a búza termőterületét
Oroszországban az idén 29,535 millió hektáron vetnek majd búzát, ami több mint 818 ezer hektárral nagyobb, mint 2021ben. Oroszország 30 millió hektárra növeli a búza termőterületét. A kukorica termőterülete 2022-ben várhatóan 34 ezer
hektárral 3,008 millió hektárra, az árpáé 8,189 millió hektárra, a rozsé 126,8 ezer hektárral 917,6 ezer hektárra nő.
Hajdinával idén 54,1 ezer hektárral többet fognak bevetni, a vetésterület meghaladja majd az 1 millió hektárt, a rizsé 2,9
ezerrel 190,4 ezer hektárra, a kölesé 52,7 ezer hektárral 353,2 ezer hektárra nő. Összesen 47,998 millió hektáron vetnek
idén gabonaféléket és hüvelyeseket, ez 961,4 ezer hektárral több, mint 2021-ben.
Ismét beleszállt elődjébe a kazah elnök, szerinte a gazdagok és szegények közötti különbség okozta a tüntetéseket
Kasszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke ismételten finoman odaszúrt elődjének, az országot harminc éven át
vasmarokkal irányító Nurszultán Nazarbajevnek. Tokajev szerint ugyanis az idők során kialakult gazdagok és szegények
közötti „elfogadhatatlan egyenlőtlenségek” okozhatták a kormányellenes tüntetéseket. A jelenlegi elnök a tüntetések
kapcsán már korábban is kritizálta feddhetetlennek tűnő elődjét, Nurszultan Nazarbajevet, akivel kapcsolatban felhozta,
hogy a kormányzása alatt nagyon sok „szupergazdag” ember jelent meg Kazahsztánban, és ideje megadni az
átlagembereknek azt, ami jár nekik a jól kifizetődő olajiparból.
A kazah parlament támogatta Nazarbajev minden befolyási eszközétől való megfosztását
A kazahsztáni Mazilisz (parlament) képviselői támogatták a Szenátus azon javaslatát, hogy töröljék el a kül- és belpolitika
kötelező koordinációját Nurszultan Nazarbajev köztársasági elnökkel. Korábban a képviselők elfogadtak egy
törvényjavaslatot, amely szerint Nazarbajevet megfosztották a Kazahsztáni Biztonsági Tanács és a Kazah Népi
Nemzetgyűlés vezetésének élethosszig tartó jogától. Ezeket a posztokat már az ország jelenlegi elnöke, Kassym-Jomart
Tokayev tölti be. Az elfogadott törvényjavaslatot megküldték a köztársasági szenátusnak, amely visszaküldte
felülvizsgálatra, javasolva az exelnök megfosztását a többi politikai befolyástól is. Nazarbajev korábban kapott
kiváltságaiból csak a parlament előtti felszólalási joga, az alkotmánytanácsi tagsága és a tiszteletbeli szenátori joga
maradt még meg.

Kazahsztánban az emelkedő árak miatt az élelmiszerjegyek bevezetését javasolják
Az élelmiszerárak emelkedése kapcsán élelmiszerjegyeket kell bevezetni a lakosság alacsony jövedelmű rétegei számára.
Ezt február 2-án, a köztársasági parlament ülésén jelentette be a kormányzó Nur Otan párt egyik képviselője, Amanzsan
Zsamalov. Megjegyezte: ennek átmeneti intézkedésnek kell lennie, amíg a köztársaság gazdasága stabilizálódik.
Zsamalov szerint Kazahsztánban az alacsony jövedelmű családok azok, ahol az egy családtagra jutó jövedelem 25 000
tenge (kevesebb mint 60 dollár) alatt van. A statisztikák szerint 2021-ben a káposzta 35%-kal, a napraforgóolaj 30%-kal,
a sárgarépa 26%-kal, a csirke 19%-kal, a burgonya 19%-kal drágult Kazahsztánban.
Nőtt az azerbajdzsáni földgázexport
Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) beszámolója szerint az azerbajdzsáni földgázexport jelentősen megnőtt
a Transzadriai Gázvezeték (TAP) üzembe helyezésével, így 2021-ben Azerbajdzsán 8,15 milliárd köbméter földgázt
exportált Európába. A jelentés szerint a Törökországba irányuló gázexport 8,5 milliárd köbmétert tett ki.
Növekvő adóbevétel Azerbajdzsánban
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter Twitteren közzétett bejegyzése szerint 2021-ben Azerbajdzsán non-oil
szektoraiban a legnagyobb adóbevétel-növekedési arányt a vendéglátás (84,1%), a kiskereskedelem (53,7%), az ipari
szektor (29,3%) és a szolgáltatási üzletág (19,7%) mutatta. Jabbarov megjegyezte, hogy 2021-ben a nem olajipari
ágazatban az ÁFÁ-ból származó bevételek 17%-kal, a jövedéki adókból származó bevételek 25%-kal, a jövedelemadóból
származó bevételek pedig 16,3%-kal nőttek.
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Kína
Soha nem látott blokklánc-tesztre készül a világ második legnagyobb gazdasága
A kínai kormány 15 városi önkormányzatot és 164 további intézményt - beleértve cégeket, egyetemeket, kórházakat jelölt ki a blokklánc technológia széleskörű tesztelésére. A program célja, hogy felmérje a blokklánc technológia
lehetőségeit az adatmegosztásban, az üzleti folyamatok optimalizálásában, a költségek csökkentésében, a szinergia
javításában és a megbízható rendszerek kialakításában. A kiválasztott városok közé tartozik Peking, délen Kanton és
délnyugaton Kujjang. A tesztsorozatot „átfogóan” fogják lefolytatni, de lesz, ahol konkrét területekre összpontosítanak
majd, mint a gyártás, az energiagazdálkodás, a jogi ügyek, a szerzői jogok, a határon átlépő fizetések, az oktatás és az
egészségügy.
Egyre nagyobb a gond a kínai gazdaságban
Lassult a kínai feldolgozóipar növekedése januárban egyebek mellett elsősorban a gyengülő kereslet következtében,
miközben az újabb koronavírus-járványgócok miatt gyengülő ütemben nőtt a szolgáltatóipar teljesítménye is. A vasárnap
közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által
számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 50,1 pontra csökkent januárban. Elemzők 50,0 pontra
számítottak a decemberi, 50,3 pont után.

Tajvanra menekülnek a hongkongiak Kína elől
Tavaly új rekordot döntött a Tajvanra költöző hongkongiak száma – derült ki a nyilvánosságra hozott hivatalos tajvani
adatokból, amelyekből pénteken az AFP francia hírügynökség idézett. Tajvan szigete mindig is vonzotta a hongkongi
lakosokat, akik a város frenetikus tempója és a túlzó bérleti díjak elől menekültek – írta tudósításában a francia
hírügynökség, közölve, hogy a kiáramlás felgyorsult, amióta – a 2019-es demokráciapárti tüntetéseket követően –
Pekingben 2020-ban elfogadták a nemzetbiztonsági törvényt. A tajvani nemzeti bevándorlási hivatal szerint a
szigetországban tartózkodási engedélyt kapott hongkongiak száma 2021-ben megközelítette a 13 ezret. Mintegy 11 173an kaptak rövid távú, és 1685-en állandó tartózkodási engedélyt.
FORRÁS:
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Törökország
Brutális, közel 50 százalékos a januári török infláció
Törökországban az éves infláció 48,69 százalékra emelkedett januárban, miután a nyolcadik egymást követő hónapja
gyorsul. A most mért infláció 2002 áprilisa óta a legmagasabb érték, és meghaladja a 46,68 százalékos piaci előrejelzést,
valamint a decemberben mért 36,08 százalékos áremelkedést is. Egy évvel korábban jóval alacsonyabb, 14,91 százalékos
volt a ráta. A legnagyobb mértékben, 68,9 százalékkal a közlekedési árak növekedtek, ezt követik az élelmiszerek és
alkoholmentes italok 55,6 százalékos drágulása, valamint a lakberendezési és háztartási eszközök árának 54,53
százalékos emelkedése. Havi szinten a fogyasztói árak 11,1 százalékkal emelkedtek.
Megkétszereződtek a török idegenforgalom bevételei
2021-ben az előző évhez képest 103%-kal, 24, 482 milliárd dollárra nőttek az idegenforgalom bevételei Törökországban.
A Török Statisztikai Hivatal (TÜIK) kiadta 2021 4. negyedévére és a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi statisztikáit.
Ezek szerint a turizmus bevételei 2021-ben az előző évhez képest 103%-kal, 24, 482 milliárd dollárra nőttek. A tavalyi év
bevételeiből 19,679 dollár az egyéni és 4,802 milliárd dollár a szervezett csoporttal utazó vendégektől származott. Ebben
az időszakban az egy főre jutó átlagos költés 66 dollár, a külföldiek átlagos költése 73 dollár, a külföldön élő török
állampolgároké 50 dollár volt. A Törökországból kilépő látogatók száma 2021-ben az előző évhez képest 85,5%-kal,
29,357 millióra emelkedett. A látogatók 81,5%-a (23.940.021 fő) külföldi, 18,5%-a (5.417.442 fő) pedig külföldön élő török
állampolgár volt.
Izmirbe indít járatokat Budapestről a török Sun Express
Június 18-tól Izmir és Budapest között indít menetrend szerinti járatokat a Sun Express, a török légitársaság Boeing 737800-as repülőgépei hetente egy alkalommal, szombatonként közlekednek majd. Antalyába pedig hetente ötször repül a
főszezonban a légitársaság. Antalya mellett immár Izmir is elérhetővé válik a nyári utazási időszakban a Sun Express
menetrend szerinti járataival. Izmirbe eddig csak charterjáratok közlekedtek a magyar főváros repteréről.
Normalizálódhatnak a kapcsolatok Törökország és Örményország között
Több évtizedes ellenségeskedés után márciusban Törökországba látogat az örmény külügyminiszter, Ararat Mirzoján. A
látogatás hírét Mevlüt Cavusoglu, a török diplomácia vezetője jelentette be Ankarában. Törökországnak az 1990-es évek
óta nincsen diplomáciai, sem kereskedelmi kapcsolata nyugati szomszédjával. A két ország több kérdésben hadilábon áll
egymással, mindenekelőtt a népirtás kérdésében, amelyben Örményország szerint 1,5 millió örményt öltek meg az
Oszmán Birodalom katonái 1915-ben.
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Amerikai Egyesült Államok
Teljes jóváhagyást kapott a Moderna vakcinája az USA-ban
Teljes jóváhagyást kapott az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóságától (FDA) az
amerikai Moderna biotechnológiai vállalat által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina - jelentette be az FDA.
Tavaly százezer emberéletet követelt az Egyesült Államokban, és nincs ellene oltás
Mintegy 37 millió fő, azaz az amerikai lakosság 11 százaléka cukorbeteg, és amennyiben a jelenlegi tendenciák
folytatódnak, a következő években akár minden harmadik amerikainál kialakulhat a betegség.
Annyira bejött a vegaburger a Mekinek, hogy tömeggyártásba kezdenek
A McDonald’s néhány hónapja tesztjelleggel bemutatott növényi alapú hamburgerjei akkora sikert arattak, hogy
nemsokára több száz étteremben lesznek kaphatóak. A vállalat tavaly novemberben tesztjelleggel indította útjára a
100%-ban növényi alapú burgereket, mindössze nyolc amerikai éttermükben. A Meki speciális szendvicse – amelyet a
Beyond Meat nevű vállalattal közösen alkottak meg – hamar közönségkedvenccé vált.
Amerikai diplomaták és családtagjaik átmenetileg elutaznának Kínából a szigorú járványintézkedések miatt
Az Egyesült Államok kínai diplomáciai képviselete hivatalosan kérte az amerikai külügyminisztériumtól: engedélyezze az
ezerfős különítmény nélkülözhető tagjainak átmeneti távozását az egyre szigorúbb kínai járványkorlátozások miatt.
Peking „zavarba ejtőnek” nevezte a próbálkozást a téli olimpia előtt.
Az Egyesült Államok akadályoztathatja az Északi Áramlat-2 földgázvezetéket
Az Egyesült Államok akadályozni fogja az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat-2 földgázvezetéket, ha
Oroszország megtámadja Ukrajnát - jelentette ki Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője.
A 38 éves csúcsot döntő amerikai GDP-adat után a piac már öt kamatemelést áraz
A becsléseket meghaladó amerikai növekedési adatok tovább fokozzák a gyakoribb és nagyobb kamatemelésre
vonatkozó várakozásokat. A Federal Reserve (Fed) szerda esti ülésén a monetáris döntéshozó testület, a FOMC
megerősítette, hogy az erősödő – decemberben 7 százalékra, negyven éves csúcsra felszökő – inflációs nyomásra való
tekintettel hamarosan megkezdi az irányadó kamatsáv megemelését, azt azonban nem pontosította, hogy mit is ért
azon, hogy hamarosan.
Közel egyéves csúcsán a koronavírus-járvány napi áldozatainak száma az Egyesült Államokban
Az elmúlt közel egy év legmagasabb szintjét érte el az Egyesült Államokban a koronavírus miatti halálozások száma jelentette be szerdán az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC). A CDC legfrissebb adatai szerint
az újonnan bejelentett, Covid-19-hez köthető halálozások egy hétre vetített napi átlaga hétfőn elérte a 2166 esetet.
Novemberben - mielőtt az omikron változatot először észlelték - ugyanez a szám 1014 volt.
Stagnálás-közeli állapotba került az amerikai gazdaság
A vártnál lényegesen nagyobb teljesítménycsökkenéssel stagnálás-közeli állapotba került januárban az amerikai
gazdasági aktivitás a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének (BMI) előzetes értékei
alapján.
Nagyot ment a TikTok, de továbbra is az Apple a legértékesebb márka a világon
Az Apple már a második egymást követő évben lett a legértékesebb márka a világon a brit Brand Finance piackutató és
üzleti tanácsadó vállalat 2022-es Global 500 ranglistája alapján. A lista összeállítói szerint az Apple márkaértéke 355,1
milliárd dollár, ami 35 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Továbbra is a második az Amazon.com,
amelynek a márkaértéke 38 százalékkal, 350,3 milliárd dollárra emelkedett. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén sem
történt változás, maradt a Google, amelynek a márkaértéke 38 százalékkal, 263,4 milliárd dollárra nőtt.

Körmeiket rágják az amerikai cégek a Moszkva elleni esetleges szankciók miatt
A nagy amerikai vállalatok óvatosságra intik a Fehér Házat és a kongresszust az Oroszország elleni esetleges szankciók
kivetését illetően - írja a Reuters. A Chevront, a General Electricet és más amerikai nagyvállalatokat tömörítő csoportnak
komoly üzleti érdekeltségei vannak Oroszországban.
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Kanada
Kamionkürtök rázzák fel az egyre megosztottabb kanadai politikát és társadalmat
Kanada fővárosában már napok óta tüntető jelszavaktól és kamionkürtöktől hangosak az utcák. A járvány miatt
bevezetett egészségügyi rendelkezések, köztük a kötelező oltás ellen tiltakozó kamionsofőrök és szimpatizánsaik
hangulatát tovább fűtötte a hír, miszerint Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Covid–19-tesztje pozitív lett. A
konzervatív ellenzék is tovább korbácsolja az érzelmeket a kormánypárt ellen, bár közben belső kihívásokkal is
küszködnek.
FORRÁS:
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Kuba a világ előtt: már a 2 éveseket is oltják a koronavírus ellen
Kubában a 2–18 éves korosztály több mint 95 százaléka megkapta már a teljes védettséghez szükséges oltásokat az új
koronavírus okozta betegség, a Covid–19 ellen az ország egészségügyi minisztériumának közlése szerint. Az egyik hazai
fejlesztésű vakcina, az Abdala vezető fejlesztője, Gerardo Guillén azzal érvelt a Guardiannek a gyerekek oltása mellett,
hogy bár őket kevéssé viseli meg a koronavírus-fertőzés, annak terjesztésében jelentős a szerepük.
Február 17-én hivatalos látogatást tesz Budapesten Jair Bolsonaro
Lapinformációk szerint február 17-én, moszkvai tárgyalása után látogat Magyarországra a brazil elnök.
Az amerikai alelnök Közép-Amerikában
Kamala Harris amerikai alelnök csütörtökön a közép-amerikai Hondurasba érkezik a megválasztott elnök, Xiomara Castro
hivatalos beiktatási ceremóniájára. Harris céljai között szerepel az Egyesült Államokba történő illegális migráció –
amelynek egyik fő kibocsátó országa Honduras – megfékezése, illetve az új elnök meggyőzése, hogy továbbra is tartsák
fenn a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal.
Újra elhalasztották a riói karnevált
A február végére tervezett Rio de Janeiro-i és Sao Paulo-i karneváli ünnepségeket a COVID-19 fertőzés új hulláma miatt
áprilisra halasztották - közölték pénteken a brazil hatóságok. Az omicron változat okozta járvány és az év végi ünnepek
miatt, Brazília ezen a héten megdöntötte napi fertőzöttségi rekordját: egyetlen nap alatt 204 854 új esetet regisztráltak,
és már több mint 622 000 halálesetről adtak számot.
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Afrika és Közel-Kelet
Jelentős beruházásokra készülnek a magyar vállalatok Angolában
Három magyar vállalat is jelentős beruházásokra készül Angolában, ami jól jelzi, hogy a két ország közötti
együttműködésből mindkét fél sokat tud profitálni – közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető a magyar-angolai gazdasági vegyes bizottság budapesti ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy
egy magyar vízügyi vállalat 100 millió dollár értékben tizenhárom telepet fog építeni az afrikai országban, így biztosítva
kétmillió ember ellátását ivóvízzel. Emellett előkészület alatt áll egy magyar biztonsági nyomdaipari cég 140 millió
dolláros helyi beruházása. Továbbá hamarosan megkezdődik a felújítása a korábban 100 millió értékben telepített
magyar gyártású gázturbináknak Angolában.
Felfüggesztették Burkina Faso minden tevékenységét az Afrikai Unióban
Az Afrikai Unió (AU) – január 31-i bejelentése szerint – felfüggesztette Burkina Faso minden tevékenységét a
szervezetben mindaddig, amíg „nem állítják ténylegesen helyre az alkotmányos rendet” az országban, ahol egy héttel
ezelőtt a hadsereg erőszakos hatalomátvételt hajtott végre. Erről az Afrikai Unió Béke és Biztonság nevű tanácsa döntött,
amelynek feladata egyebek között a konfliktusok és a biztonsági kérdések megoldásának elősegítése. A Nyugat-afrikai
Államok Gazdasági Szövetsége (ECOWAS) regionális szervezet, amelynek tagja Burkina Faso is, már pénteken
felfüggesztette az ország tagságát. Az ECOWAS a közelmúltban Guinea és Mali tagságát is kénytelen volt felfüggeszteni,
mert ezekben az országokban is katonai puccs történt.
Trópusi vihar tombol Dél-Afrikában: az Ana már több mint 70 emberáldozatot követelt
Súlyos áradások sújtják Afrika déli részét, emiatt az Ana viharnak már hetvennél is több áldozata van. Malawiban,
Madagaszkáron és Mozambikban már 130 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát. A pusztító vihar következtében
Malawiban legalább 11 ember meghalt és az egész országban nincs áram. Mozambikban 18 halálesetről számoltak be, de
a helyi szakértők szerint a valódi szám még ismeretlen, az áradásban legalább húszezren érintettek. A vihar elvonulása
után heves esőzések is sújtották az egyes régiókat, hozzájárulva az áradásokhoz. Eközben a térség meteorológiai
szolgálatai újabb viharépületre figyelmeztettek az Indiai-óceánon, ami a következő csaphat le a térségben.
Etiópia: feloldják a szükségállapotot
A Miniszterek Tanácsa január 26-i ülésén – a 2021. november 2-án elrendelt – hat hónapos szükségállapot
megszüntetéséről döntött. Mostanra eljutottunk egy olyan szakaszba, amikor a fenyegetéseket a rendszeres bűnüldözési
mechanizmusok segítségével semlegesíteni lehet – áll a miniszterelnöki hivatal közleményében. A kabinet döntését
jóváhagyásra megküldték a parlamentnek.
200 ezer adag AstraZenecát küldünk Szudánnak
Szijjártó Péter szerint a vakcinaadománnyal az afrikai országban is gyorsítható az oltási kampány. Magyarország 200 ezer
adag AstraZeneca-vakcinát adományoz Szudánnak – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.
Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában közölte: Szudán a hetedik afrikai ország, amely ilyen típusú
segítséget kap a koronavírus-járvány legyőzéséhez Magyarországtól. A vakcinaadománynak köszönhetően az afrikai
országban is fel tudják gyorsítani az oltási kampányt, növelhetik a lakosság átoltottságát, ami csökkenti az újabb
variánsok kialakulásának esélyét – tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Magyarország kiveszi
a részét a vírus elleni globális küzdelemből, az ország eddig 2,6 millió vakcinát adományozott afrikai államoknak.

Marokkó a jövő héten újra megnyitja határait
Marokkó illetékesei megerősítették, hogy február 7-én feloldják a nemzetközi járatok érkezésének tilalmát. A döntés a
„királyság járványügyi helyzetének alakulását” követi – áll a közleményben, amely hozzátette, hogy az országba
látogatás belépési feltételeit egy későbbi időpontban jelentik be. A Marokkóba irányuló összes nemzetközi járatot még
november végén leállították, amikor az első hírek a Covid-19 omikron változatáról világszerte elterjedtek.
Egymillió adag, koronavírus elleni vakcinát küldött az Egyesült Arab Emírségek a Gázai övezetbe
Egymillió dózis, koronavírus elleni vakcinát küldött az Egyesült Arab Emírségek a Gázai övezetbe - jelentette a The Times
of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. A lap értesülése szerint az adományozást a jelenleg az Egyesült Arab
Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban élő Mohammed Dahlan volt palesztin vezető segítette elő, aki Mahmúd
Abbásznak, a Palesztin Hatóság elnökének legfőbb, száműzött riválisa.
Besegíthet Katar az EU-s gázválság enyhítésébe, de keményen megkérné az árát
Hajlandó lehet segíteni a világ egyik legnagyobb LNG-kitermelőjeként Katar az Európai Uniónak akkor, ha az orosz-ukrán
háború miatt bajba kerülne a kontinens a gázszállítások terén, de cserébe olyan feltételeket kérne, amivel lényegében az
uniós gázpiaci liberalizáció fő célkitűzéseit fordítaná vissza. Egyrészt hosszú távú gázvásárlási szerződéseket szeretne,
másrészt annak megtiltását, hogy a katari LNG végül az EU-n kívüli piacokra kerüljön néhány nyerészkedő gázkereskedő
jóvoltából – derül ki a Reuters piaci háttér információkra épülő összeállításából. Összességében az látszik, hogy hathatós
amerikai rásegítéssel valamelyest enyhülhetne az akut európai gázhiány, ha esetleg teljesen leállnának az orosz
szállítások a következő időszakban.
Katar megállapodást írt alá a gázai erőmű földgázellátásának biztosítására
A katari külügyminisztérium közölte, hogy megállapodást írt alá a gázai elektromos művekkel egy letéti számla
létrehozásáról a gázellátás és az áramtermelés költségeire az övezet egyetlen erőművének. A nyilatkozatban szerint
Katar lesz a fiók tulajdonosa, és ezen keresztül szervezi és kezeli a kifizetéseket. A Gázai Villamosenergia-elosztó Vállalat
havi 5 millió dollárt helyez letétbe, amikor a tervezett gázüzemű erőmű megkezdi működését.
Libanon, Szíria és Jordánia megállapodást kötöttek, Libanon kap áramot
Libanon hosszú évek óta gazdasági válságot él és ennek egyik legkellemetlenebb következménye az, hogy az állam nem
képes elegendő energiát biztosítani a nap nagy részében a polgárok számára. Ezt a problémát most segít orvosolni
Jordánia, Szírián keresztül. A projektet a World Bank jordán program finanszírozza. 250 megawatt energiát
szándékoznak küldeni Libanon részére, Szíria közreműködésével, az Aljazeera szerint. Ez legalább ideiglenesen
megoldaná a hosszadalmas áramkimaradásokat országszerte Libanonban.
Iráni atomalku: megállapodást sürget Emmanuel Macron
Az előrelépés érdekében fel kell gyorsítani az iráni nukleáris programról folyó tárgyalásokat - jelentette ki Emmanuel
Macron francia elnök, akinek szavait hivatala idézte. Az iráni elnökség közleményében úgy fogalmazott, hogy a
tárgyalásokon az iszlám köztársaság bizonyította, hajlandó és komolyan gondolja a megállapodás elérését, és a másik fél
minden ilyen irányú erőfeszítésének tartalmaznia kell a szankciók feloldását
Először látogatott izraeli államfő az Egyesült Arab Emírségekbe, a jemeni lázadók rögtön kilőttek egy rakétát
Az Egyesült Arab Emírségek megsemmisített egy a jemeni húszi lázadók által kilőtt ballisztikus rakétát, miközben izraeli
elnök először látogatott az arab országba – írja az AP. A húsziknak ez már a harmadik hasonló rakétatámadása volt az
Emírségek ellen az elmúlt hetekben. Isaac Herzog izraeli államfő első alkalommal látogatott az öbölállamba. Az
Emírségek és Bahrein 2020-ban kötötték meg az úgynevezett Ábrahám-egyezményeket Izraellel, amelyben a zsidó állam
normalizálta kapcsolatait az arab államokkal. Az egyezményekhez később Marokkó és Szudán is csatlakozott. Naftali
Bennett izraeli miniszterelnök decemberben tett látogatást az Emírségekben.
Volt CIA-ügynök nyerheti a líbiai sakkjátszmát, amelynek tétje az ország feletti uralom
Még nem tudni, mikor tartják az elvileg a líbiai polgárháború végleges lezárására hivatott, mintegy egy hónapja
elhalasztott líbiai elnökválasztást, azonban annak egyik fő esélyese, a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftár tábornok izraeli
sajtóértesülések szerint a napokban ismét a zsidó állam képviselőivel tárgyalt arról, hogy az elnökválasztás esetleges

megnyerése után a vezetésével felálló líbiai kormányzat milyen feltételekkel tudná elismerni Izraelt. Ezzel Líbia a hetedik
arab állam lenne, amely diplomáciai kapcsolatot létesít Izraellel, amely csendben már évek óta támogatja képzésekkel,
fegyverbeszerzésekkel Haftár hadseregét.
Washington elad fegyvereket Egyiptomnak, de segélyeket nem küld
Az Egyesült Államok emberi jogi aggályok miatt visszavonja az Egyiptomnak nyújtott 130 millió dolláros (41,82 milliárd
forintos) katonai segélyt - közölte a washingtoni külügyminisztérium. A bejelentés mindössze néhány nappal azután
történt, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya jóváhagyott egy 2,5 milliárd dolláros fegyvereladást Egyiptomnak. Ez
12 Super Hercules C-130-as szállító repülőgépet és légvédelmi radarrendszereket tartalmazott.
1,2 millió jegyigénylés érkezett egyetlen nap alatt a foci-vb-re
Az első 24 órában 1,2 millió jegyigénylés érkezett a november-decemberi katari labdarúgó-világbajnokságra. A
nemzetközi szövetség (FIFA) szerda este nyitotta meg a regisztrációs felületet, amelyen csütörtöki közlésük szerint már
az első napon nagy volt az érdeklődés a belépők iránt. A közlemény alapján legtöbben a rendező Katarból szeretnének
jegyhez jutni, a házigazdát Argentína, Mexikó, valamint az Egyesült Államok követi a képzeletbeli toplistán. Az első
kilencbe még az Egyesült Arab Emirátusok, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Brazília és Franciaország került be.
Betiltották a drónokat az Egyesült Arab Emírségekben, egy halálos dróntámadás az oka
Az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozik azon országok egyre növekvő listájához, amelyek betiltják a kereskedelmi
drónok használatát, mégpedig egy Abu Dhabi-beli dróntámadás következtében. Az incidens után egy héttel, január 22én jelentette be az EAE belügyminisztériuma, hogy országosan betiltják a fogyasztói drónok használatát, mert abban
bíznak, hogy így jobban kézben tudják majd tartani a helyzetet, hiszen a tilalom mellett fenntartják a jogot arra is, hogy
bármilyen drónt a helyszínen leteríthessenek.
Ez jelzi a koronavírus-járvány visszaszorulását Izraelben
A koronavírus-járvány visszaszorulását jelzi az 1 alá csökkent terjedési ütemet mutató reprodukciós ráta Izraelben jelentették az izraeli egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba
https://index.hu
https://magyarnemzet.hu
https://origo.hu
https://hvg.hu
www.infostart.hu
www.liner.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.turizmusonline.hu
www.ujkelet.hu
www.profitline.hu

Ausztrália
Plusz egymilliárd dollárral támogatja a Nagy-korallzátony megmentését Ausztrália
További egymilliárd ausztrál dollárt (átszámítva körülbelül 225 milliárd forintot) ígért az ausztrál kormány a Nagykorallzátony megmentésére. Az összeget kilenc év alatt költenék el a klímaváltozás miatt károsodott korallzátony
állapotának javítására.

Az egykor példaképnek tartott országnak most meg kell küzdenie saját démonjával
Miután a világjárvány idejének nagy részét a világtól elzárva töltötte, Ausztrália most megpróbál eligazodni az omikron
által előidézett kihívások között, hogy új időszámítás kezdődhessen az ország életében.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.index.hu

Új-Zéland
Új-Zéland októberig nem oldja fel teljesen a határzárat
Októberig biztosan nem oldják fel teljesen Új-Zélandon a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzárat – jelentette be
az ország miniszterelnöke csütörtökön. Jacinda Ardern egy ötpontos, fokozatos nyitási tervet vázolt fel, és hangsúlyozta:
a tervezett enyhítéseket az teszi lehetővé, hogy a felnőtt lakosság csaknem 95 százaléka teljesen be van oltva.
Az omikron az új-zélandi kormányfő esküvőjébe is belerondított
Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern lemondta esküvőjét, miután bejelentette az új járványügyi intézkedéseket. Az
omikron variáns rohamos terjedése miatt mostantól az egész országra a legmagasabb szintű Covid-korlátozások
vonatkoznak.
FORRÁS:
www.hirado.hu
www.kitekinto.hu
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