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
Három pontos tervvel venné fel a harcot az omikronnal szemben Ausztria
Az osztrák kormány napi 15 ezer fős fertőzésszámmal számol az omikron esetében, azonban általános zárlat helyett egy
három pontos terv bevezetésén gondolkodnak, amely lassíthatja a járvány terjedését. Ennek részeként első körben az
osztrák kormány szigorúbb rendőri ellenőrzést vezet be, egyúttal érvényben maradnak az oltatlanokra vonatkozó
korlátozó intézkedések. A nem létfontosságú üzletekbe való belépéskor pedig ellenőrzik, hogy az adott illető be lett-e
oltva a koronavírus ellen vagy felgyógyult-e belőle.
Megérkezett a javaslat: kötelező lesz az oltás minden felnőttnek Ausztriában
Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára, az erről szóló,
kidolgozott törvénytervezetet vasárnap mutatta be az osztrák kormány. A kormányzati elképzeléseket Karl Nehammer
kancellár, Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető ismertette az
osztrák kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón.
Napi nyolcszázezer PCR-tesztet is el tudnak végezni Bécsben
Az elmúlt hetekben jelentősen kibővítették Európa legnagyobb és legmodernebb Covid–19-laborjának kapacitását. A
fejlesztésnek köszönhetően már napi nyolcszázezer PCR-tesztet tudnak elemezni és kiértékelni az osztrák fővárosban –
tájékoztat róla Bécs Város Külképviseleti Irodája.
A rekordszámú új koronavírus-fertőzött ellenére is nyitva maradnak az alpesi síközpontok
Nem tervezik bezárni a rekordszámú fertőzött ellenére sem az európai alpesi országokban a síközpontokat.
Olaszországból, Ausztriából és Szlovéniából sem jelezték, hogy az omikron-variáns bármilyen hatással lenne a
sícentrumokra, azaz azok továbbra is zavartalanul nyitva tarthatnak majd. A döntés hátterét azzal magyarázzák az alpesi
országok vezetői, hogy nálunk már a lakosság több mint 50 százaléka beoltott, így biztonságosnak nevezhető a
központok működtetése.
Rendben érkezik a kazah kőolaj az OMV-hez
Szoros figyelemmel kísérjük a kazahsztáni helyzet alakulását, ám eddig nem tapasztaltuk a szállítmányok kiesését,
minden a terveknek megfelelően zajlik – árulta el az OMV szóvivője az APA hírügynökség megkeresésére. Az osztrák
olajvállalat az összes nyersolajimportjának 36,6 százaléka származott tavalyelőtt ebből az erőforrásokban gazdag, de
mégis szegény országból. Sőt, 2019-ben még 39,2 százalékot, tavaly pedig – az októberig rendelkezésre álló adatok
alapján – 38,1 százalékot tett ki. Ezzel Kazahsztán messze Ausztria legfontosabb kőolajszállítója.
Koronavírus Ausztriában: pecsétet kapnak az ellenőrzött vásárlók
Az élelmiszerboltokat kivéve, minden ruhakiskereskedő, drogérialánc és elektronikai cikkeket árusító bolt kénytelen már
a bejáratnál ellenőrizni, hogy a betérő vásárlóik megfelelő védettséggel rendelkeznek vagy átestek-e a betegségen. A
bevásárlóközpontokban így a biztonsági őrök a plázák bejáratánál "2G" pecsétet nyomnak azoknak a csuklóira, akik
jogosultak a shoppingolásra.
Hamarosan okosváros lehet Bécs
Új Európában egyedülálló projekt zajlik Bécsben. Az osztrák főváros Aspern Seestadt városrészében, valós körülmények
között tesztelik a jövő energiarendszereit. A cél, hogy valódi épületeken, hálózatokon, üzemeltetők és felhasználók
részvételével tegyék próbára azon koncepciókat, amelyek fenntarthatóbbá teszik a városi területek energiaellátását.
FORRÁS:
www.index.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Mintegy ötezren tüntettek Brüsszelben a kormány megszorító intézkedései miatt
Mintegy ötezren tüntettek Brüsszelben a belga kormány által a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett
intézkedések ellen, a rendbontásba torkollott megmozduláson többeket előállítottak, Belgiumban egy hét alatt 97
százalékkal emelkedett az új fertőzéses esetek száma – közölte a La Libre Belgique című belga napilap vasárnap.
Belgiumban börtönbüntetésre ítéltek a hamis teszteredményt bemutató utazókat
A brüsszeli illetékes bíróság egy évig tartó börtönbüntetésre ítélt 16 utast, aki az elmúlt hónapokban meghamisított
negatív koronavírusteszt-eredményről szóló igazolást mutatott be a brüsszeli nemzetközi repülőtéren azért, hogy
külföldre utazhasson - írta a La Libre Belgique című belga napilap szerdán.
A belga kórházakban már nem kapnak elsőbbséget a covidos betegek
Amennyiben a belga egészségügyi rendszert teljesen leterheli a koronavírus omikron nevű variánsával fertőzöttek
számának növekedése, a járvány miatt kórházba került betegek a továbbiakban már nem kapnak automatikusan
elsőbbségi ellátást – közölte a The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál szerdán az illetékes belga hatóságra
hivatkozva.
Belgium a védettségi igazolványokat oltási igazolványokkal váltaná fel
Az illetékes belga kormányközi bizottság a védettségi igazolványokat oltási igazolványokkal váltaná fel a beoltottak
arányának növelésére; közben pedig egészségügyi dolgozókat állítanak bíróság elé az országban, koronavírus elleni
védettséget igazoló hamis igazolványok kiállításáért.
Elege van a holland vendéglátósoknak, egyre többen nyitnak ki tüntetésképp
Számos holland városban ellenállnak a kormány által kivetett szigorú járványügyi korlátozásoknak, amely a
vendéglátósokat ismét érzékenyen érinti. A kormány döntése szerint a nem létfontosságú üzleteknek, így a
vendéglátóknak is zárva kell tartani a járvány miatt.
Több hónap után lett új kormánya Hollandiának
Rekordhosszúságú, március óta tartó kormányalakítási tárgyalások után Vilmos Sándor holland király előtt felesküdött a
Mark Rutte vezette negyedik kormány Hollandiában - közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn.
Hollandiában csaknem 190 ezer baromfit ölnek le madárinfluenza miatt
A szárnyasokat feltehetően az átvonuló vándormadarak fertőzték meg. A baromfiknál előforduló, erősen fertőző H1N1
madárinfluenza-fertőzés miatt csaknem 190 ezer baromfit vágnak le haladéktalanul két kelet-hollandiai farmon – közölte
a DutchNews.nl nevű angol nyelvű holland hírportál szerdán.
Fenntartható kerozin kerül a KLM Amszterdamból induló gépeibe
A KLM vállalati és áruszállítási SAF-programjának köszönhetően a holland légitársaságnak már most is jelentős
részesedése van a fenntartható kerozin piacán, de jelentős fejlődési potenciál mutatkozik ezen a téren. Ennek érdekében
a vállalat úgy döntött, hogy minden Amszterdamból induló repülőgépébe legalább fél százalékos arányban tölt
fenntartható kerozint.
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Bulgária
Bulgária GDP-növekedése elérheti a 3,8%-ot 2022-ben
Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 3,8%-kal nő 2022-ben, miután tavaly 3,3%-kal bővült – közölte a
Világbank, 0,5 százalékponttal felfelé módosítva 2022-re vonatkozó júniusi előrejelzését. A bolgár gazdaság növekedése
2023-ban 3,6%-os lehet.
Bulgáriában éves szinten 7,8%-ra gyorsult az infláció
Bulgáriában a fogyasztói árak éves szinten 7,8%-kal emelkedtek decemberben a novemberi 7,3%-os éves növekedést
követően. Az átlagos éves infláció 2021-ben 3,3% volt. Havi összehasonlításban a fogyasztói árak decemberben 0,9%-kal
nőttek az előző havi 1,4%-os emelkedést követően. A legnagyobb, 22,2%-os éves áremelkedést a fogyasztói kosárban
harmadik legnagyobb súllyal szereplő közlekedési szektorban mérték.
Bulgáriában rekordalacsony, 4,8%-os volt a munkanélküliségi ráta 2021 végén
Bulgária rekordalacsony, 4,8%-os munkanélküliségi rátával zárta 2021-et. A decemberben regisztrált munkanélküliségi
ráta havi bontásban nem változott, éves összehasonlításban 1,9 százalékponttal lett alacsonyabb. December végén 157
283 munkanélkülit tartottak nyilván, 964-gyel kevesebbet, mint 2021 novemberében, és 28,6%-kal kevesebbet, mint
2020 decemberében.
Tíz százalékkal csökkent tíz év alatt Bulgária népessége
Bulgária népessége 11,5%-kal csökkent az elmúlt tíz évben, ami azt jelenti, hogy mára 844 000 fővel kevesebb az ország.
2021. szeptember 7-én Bulgária lakossága mindössze 6,5 millió volt, a háztartások száma pedig átlagosan 2,8 millió volt,
ami háztartásonként átlagosan 2,3 főt jelent. A bolgárok a leggyorsabban zsugorodó nemzet a világon. A totalitárius
rezsim bukása utáni elmúlt 30 évben Bulgária 2,4 millió embert, vagyis lakosságának közel 28%-át veszítette el.
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Csehország
Visszalépett Csehország a kötelező oltás bevezetésétől
A cseh kormány szerdán hatályon kívül helyezte azt a rendeletet, amely kötelezővé tette volna a koronavírus elleni
védőoltást a kulcsfontosságú szakmában dolgozók és a 60 év felettiek számára, elkerülendő a társadalom
megosztottságának mélyülését – indokolták. Eközben az új esetek száma rekordot döntött Csehországban - írja a
Reuters.
Új ötlettel álltak elő a csehek: munkahelyi covidkarantén
Az új cseh kormány egymás után áll elő az újabb ötletekkel, amelyek célja, hogy valahogy összehangolják a koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozásokat a gazdaság mozgásban tartásának igényével.
Búcsút intenek a csehek a régiós együttműködésnek
Az új cseh kormány lazítani kívánja Csehország részvételét a visegrádi együttműködésben, miközben erősíteni akarja az
ország kapcsolatait a v4-en kívüli EU-tagországokkal.
Megszavazták az új cseh kormányt
Bizalmat kapott csütörtök este a prágai parlamenti alsóházban a Petr Fiala vezette új cseh koalíciós kormány. A 200 tagú
képviselőházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 193 képviselő közül 106-an támogatták a kormányprogramot,
87-en pedig ellene szavaztak. Betegség miatt mindkét oldalon több képviselő hiányzott az ülésről.

Csehország 2033-ig bezárja a szénerőműveket
Az új cseh kormány célként tűzte ki a szénerőművek használatának teljes beszüntetését 2033-ig, ezzel párhuzamosan a
nukleáris és a megújuló energiakapacitások növelését. „Olyan körülményeket fogunk teremteni az energetikai átállással
és a szénrégiók fejlesztésével, hogy lehetségessé váljon a szén kivezetése 2033-ra” – írták a pénteken közzétett
programban.
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Egyesült Királyság
A korlátozások többségét eltörli Anglia
A járvány miatti korlátozások megszegése miatt kritikák kereszttüzébe került Johnson a londoni alsóházban tartott
szerda délutáni tájékoztatásában közölte: jövő csütörtöktől nem kell oltási igazolást bemutatni a belépés feltételeként
azokban az angliai intézményekben, amelyekben ezt jelenleg kormányzati rendelkezés írja elő, és aznaptól nem kell
szájmaszkot sem viselni a tömegközlekedési eszközökön, a középiskolákban és a boltokban.
30 éves csúcson az Egyesült Királyság inflációja
Az Egyesült Királyság inflációja 30 éves csúcsra ugrott decemberben, az ellátási gondok, a magas energiaárak és a
felpattanó kereslet miatt. A fogyasztói árak 5,4%-kal emelkedtek decemberben az előző év azonos időszakához képest,
novemberben még csak 5,1% volt az áremelkedés mértéke. A decemberi infláció 1992 márciusa óta a legmagasabb
érték, és meghaladja az elemzők által várt 5,2%-ot.
Mérföldkőhöz érkezett a Lidl
Szintet lépett a Lidl azzal, hogy az Egyesült Királyságban megnyitotta 900. áruházát. A liverpooli boltban 40-en
dolgoznak és a még januárban megnyitandó további öt áruházzal együtt több száz munkahelyet teremt a német
diszkontlánc. A Lidl Magyarországon is terjeszkedik.
Skócia felrobbantotta szélenergia ipart
A tengeri szélenergia hasznosítás mennyiségi és energiamix-béli arányának drasztikus növelése az egyik kulcs ahhoz,
hogy Európa a szén kivezetése után a földgázról is mindinkább le tudjon mondani. Az Egyesült Királyságban Skócia
számára mindez kivételes történelmi lehetőséget is tartogat: a britek szélenergiás koronaékszere lehet a térség - a
tengeri részeket is ideértve.
Olyan boltot nyitott az Aldi, amilyen még nem volt
A brit Aldi megnyitotta első Shop&Go első fizetés nélküli üzletét Londonban, amelyben ma kezdik meg a nyilvános,
vásárlók általi tesztelést - írja a Grocery Gazette. Korábban az áruházlánc dolgozói hónapokig tartó folyamatos tesztelést
végeztek a koncepcióboltban.
Nyolcmillió alkoholista országa lett Anglia
A pandémia alatt sorban zártak be a kocsmák és a pubok Angliában, de ez nem szegte kedvét a helyi lakosoknak. Inkább
otthon isznak, ahol nincs záróra: észrevétlenül, de az alkoholfogyasztás ideje és mennyisége is fokozatosan megnőtt a
szigetországban.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik Boris Johnsonra
Egybehangzó vasárnapi brit sajtóbeszámolók szerint egyre többen követelik a kormányzó brit Konzervatív Párton belül
is Boris Johnson miniszterelnök távozását. Johnson körül az elmúlt napokban egymás után robbantak ki a botrányok,
miután kiderült, hogy a korábbi hónapokban több házibuliszerű összejövetelt rendeztek a Downing Street-i

miniszterelnöki hivatalban a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások megsértésével,
miközben az akkori szabályok értelmében a nem egy fedél alatt élő családtagok sem találkozhattak egymással.
A briteknél már tetőzött az omikron-hullám
A kedden ismertetett legfrissebb adatok szerint jelentős ütemben csökken a naponta azonosított új koronavírusfertőződések száma Nagy-Britanniában. Londoni elemzői számítások szerint most már biztosra vehető, hogy az ország
túljutott az omikron vírusvariáns okozta fertőzési hullám tetőzésén.
Majdnem 160 ezer magyar kért letelepedési engedélyt az Egyesült-Királyságban
A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint csaknem 6,4 millió EU-állampolgár folyamodott
tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért a tavalyi év végéig. A statisztika a kérelmezők állampolgársági adatait a
tavalyi harmadik negyedév végéig tartalmazza: eszerint a magyarok által szeptember 30-ig benyújtott kérvények száma
megközelítette a 160 ezret.
Túllépnének a britek a brexiten, de nincs hova
Egy év telt el azóta, hogy a britek nemcsak a brüsszeli tárgyalóasztaltól álltak fel, de kiléptek az EU magját adó belső
piacról is. A mérleg pedig még úgy sem túl kedvező, hogy a Covid sokkal jobban arcul csapta a szigetországot, mint a
brexit.
Annyi a fertőzött a briteknél, hogy megszüntették a PCR-teszt kötelezettséget
A külföldről Angliába utazóknak vasárnaptól nem kell PCR-típusú koronavírus-tesztet elvégeztetniük érkezésük után,
elégséges a néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt is. Már annyi a fertőzött, hogy nincs értelme a szigorú
intézkedésnek.
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Franciaország
Koronavírus: Franciaországban egy hét alatt közel 10 millió embert teszteltek le
Franciaországban egy hét alatt a lakosság 15 százaléka, csaknem 10 millióan vettek részt koronavírus-szűrésen, és a
kormány tovább kívánja erősíteni a tesztelési politikáját - jelentette be vasárnap Gabriel Attal kormányszóvivő a BFM
hírtelevízióban. Elmondta azt is, hogy a védettségi igazolást felváltó oltási igazolás bevezetése néhány napot késhet az
elhúzódó parlamenti vita miatt.
Drasztikus a munkaerőhiány a francia turisztikai ágazatban
Franciaországban 220 000 állás betöltetlen a turisztikai ágazatban – derül ki a WTTC elemzéséből, amely nemzetközi
szinten képviseli az ágazat magánszereplőinek hangját. A szervezet úgy véli, hogy a munkaerőhiány akadályozhatja a
franciaországi gazdasági fellendülést – írja hírlevelében a VIMOSZ.
Pácban a francia atomipar, a végén a németek nevethetnek
Újabb másfél évet késik a legújabb harmadik generációs reaktor beüzemelése a normandiai városban. Már több mint egy
évtizedes csúszásban van a legújabb francia atomreaktor beüzemelése, és a beruházás várható költsége is
megháromszorozódott az első, 2007-es becsléshez képest. Az eredetileg prototípusnak szánt EPR1600 reaktorral
kapcsolatos problémák kihatással lehetnek az áprilisi francia elnökválasztásokra is.

Franciaországban sztrájkkal tiltakoztak a tanárok a járványügyi intézkedések ellen
Franciaországban sztrájkkal és tüntetésekkel tiltakoztak csütörtökön a tanárok a koronavírus-járvány miatt az oktatási
intézményekben bevezetett, az ellenzék által is élesen bírált új intézkedések ellen.
A franciáknál is felváltja a védettségi igazolást az oltási igazolás
A francia parlament két hétig tartó heves közéleti vita után vasárnap este elfogadta a koronavírussal szembeni védettségi
igazolást felváltó oltottsági igazolásról szóló törvénytervezetet.
Franciaország ismét engedélyezi a beutazást a beoltott briteknek
A korlátozás ugyanakkor megmarad az oltatlanok számára, akik továbbra is csak halaszthatatlan indokkal utazhatnak be
Franciaországba az Egyesült Királyság területéről.
2021-ben is alacsony volt a francia múzeumok látogatottsága
A koronavírus-járvány miatti lezárások és a külföldi turisták elmaradása következtében tavaly is jóval alacsonyabb volt a
legjelentősebb francia múzeumok látogatottsága, mint a járvány kezdetét megelőző évben, 2019-ben, de 2020-hoz
képest valamelyest javult a helyzet.
Grenoble vette át az Európa zöld fővárosa címet
A franciaországi Grenoble vette át egy évre az Európa zöld fővárosa címet a finnországi Lahtitól - közölte az Európai
Bizottság hétfőn. A közlemény szerint Grenoble Európa egyik legegészségesebb helyévé vált az elmúlt években. A város
elsősorban a zöldítésére irányuló beruházásoknak köszönhetően nyerte el az uniós díjat.
Áll a bál Franciaországban a 29 centes baguette miatt
Miközben a francia pékek már hónapok óta amiatt keseregnek, hogy a nemzeti élelmiszer, a baguette árát emelniük kell
- ami felér egy szentségtöréssel az országban - egy szupermarket finoman szólva is felborzolta a kedélyeket az akciós, 29
centes péksüteménnyel – derül ki a The Local tudósításából.
Februártól Párizsba és Lyonba is újra repül Budapestről a Transavia
Újraindítja közvetlen járatait Budapest és Lyon között a Transavia, és február 11-től Párizsba is eljuthatunk a diszkontlégitársasággal.
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Horvátország
A Fitch javította Horvátország adósbesorolását, így már elérik a magyar szintet
Kedvező fordulat érzékelhető a globális feltörekvő térség szuverén hitelminősítési ciklusában, és az osztályzati kilátások
egyenlege is javult – áll a Fitch Ratings idei első globális adósminőségi áttekintésében. A közép- és kelet-európai EUtérségben Horvátország szuverén minősítését javította a decemberrel zárult három hónapban a Fitch Ratings: a cég
novemberben „BBB mínusz”-ról egy fokozattal „BBB”-re – Magyarország jelenlegi államadós-minősítésével azonos
szintre – emelte a hosszú futamidejű horvát devizaadósság-kötelezettségek besorolását, és az új osztályzatra is
érvényben hagyta az addigi pozitív kilátást, ami további felminősítés lehetőségére utal. A Fitch Ratings várakozása szerint
Horvátország 2023 januárjában csatlakozhat az euróövezethez, és ez közvetlenül kedvező hatást gyakorol a horvát
szuverén minősítési modellre, mindenekelőtt az euró tartalékvaluta-státusából eredő rugalmasság révén.

A Világbank csökkentette Horvátország GDP növekedési előrejelzését 2022-re és 2023-ra vonatkozóan is
A Világbank a horvátországi bruttó hazai termék (GDP) növekedésére vonatkozó előrejelzését 2022-ben (a korábban
becsült 6%-ról) 5,4%-ra, 2023-ban pedig 4,4%-ra csökkentette a globális gazdasági lassulás miatt. A becslések szerint
2021-ben Horvátország gazdasága 9,4%-kal bővülhetett, a globális hitelező tehát felfelé módosította korábbi 7,6%-os
növekedési előrejelzését.
Horvátországban az éves átlagos fogyasztóiár-infláció 2,6%-os lehetett 2021-ben
Horvátországban az átlagos éves fogyasztóiár-infláció 2021-ben 2,6%-ra nőtt a 2020-as 0,1%-ról. Decemberben a
fogyasztóiár-infláció az egy évvel korábbihoz képest 5,5%-ra gyorsult a novemberi 4,8%-os növekedést követően. Havi
összehasonlításban a fogyasztói árindex (CPI) stagnált decemberben a novemberi 0,7%-os növekedés után. A horvát
kormány az élelmiszer- és az energiaárak emelkedése miatt 3,5%-ra emelte az idei éves átlagos inflációs előrejelzést a
költségvetési törvényjavaslatban szereplő 2,6%-ról.
Kötelező lesz euróban is kiírni az árakat Horvátországban
Kötelező lesz euróban is feltüntetni a termékek árát Horvátországban szeptembertől. 2023. január 1-jén vezetnék be az
eurót az országban, és hogy az állampolgárok szokják a folyamatot, egészen 2023 végéig ki kell írni az árakat euróban és
kunában is.
Valósággal elözönlötték a magyarok Horvátországot
Magyarország a hatodik legjelentősebb küldő állam volt 2021-ben, több mint 450 ezer magyar turista 2,5 millió
vendégéjszakát töltött az adriai országban, ez a vendégszámban az előző évhez képest 103%-os, a vendégéjszakákban
pedig 90%-os bővülést jelent. A 2019-es rekordévben 644 ezer magyar vendég csaknem 3,3 millió vendégéjszakát töltött
Horvátországban. Az összesített adatok szerint 13,8 millió turistát és 84,1 millió vendégéjszakát regisztráltak tavaly
Horvátországban, ami 2020-hoz képest 77%-kal több látogatót és 55%-kal több vendégéjszakát jelent. A külföldi
vendégek 71,9 millió, a belföldiek 12,3 millió vendégéjszakát töltöttek Horvátországban, ami alapján 2019-hez képest a
vendégszám a 67%-ára, a vendégéjszakáké a 77%-ára csökkent.
Lesújtó állapotban van a horvát egészségügyi rendszer
Horvátországot különösen rosszul érintette a koronavírus-járvány több hulláma, más uniós országokkal összehasonlítva
délnyugati szomszédunknál az egyik legmagasabb a halálozási ráta, de az átoltottság tekintetében is a lista végén
helyezkedik el. A negatív járványügyi adatok mellett általános problémának számítanak a hosszú várólisták, illetve az
egészségügyi intézmények elavult felszereltsége. Az elégedetlenség az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók
körében is jelentkezik, akik közül sokan inkább külföldön próbálnak szerencsét. A horvát egészségügy adóssága már
másfél milliárd euróra rúg, amely hat évvel ezelőtt még 300 millió euró volt. A fentieken túl nagy terhet ró az ország
vezetésére a népességfogyás is.
10 év alatt 10 százalékkal csökkent a horvát népesség
Horvátországnak 3 888 529 lakosa van, 396 360-nal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, ami közel tíz százalékos csökkenés
– közölte a horvát statisztikai hivatal (DZS), a 2021-es népszámlálás első eredményei alapján. Lidija Brkovic, a DZS
vezetője szerint a népességcsökkenés a természetes fogyás és az elvándorlás következménye.
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Írország
Az írek kilóra megvehetnék Magyarországot azon, amit az uniós szakításon nyertek
Magyarország éves GDP-jét meghaladó összeg vándorolt át a londoni Cityből Írország fővárosa, Dublin pénzügyi
szolgáltatóihoz négy év alatt és jól látszik Párizs, Frankfurt, Luxembourg és Amszterdam szerepének erősödése is. A
koronavírus-járvány rátett egy lapáttal erre, ugyanis elveszett a City egyik korábban verhetetlennek tartott előnye.
Írország pénzügyi szektora erősödött a Brexit következtében
Az Európai Központi Bank (EKB) pénzügyi felügyelete alatt álló írországi pénzintézetek mérlegfőösszege 300 milliárd
euró volt 2015 decemberében, azonban 2021 júliusára 500 milliárdra nőtt a Brexit következtében. Az EKB Írországot a
második helyre sorolta a Brexit következtében uniós bankokba átkerült pénzeszközök értékét tekintve. Emellett az ír
főváros legnagyobb sikerének könyvelhető el, hogy - Luxemburg mellett - az alapkezelők EU-n belüli központjává is vált.
Az ír Jegybank adatai szerint több mint száz alapkezelő vállalat nyújtott be írországi működésre engedélyt a Brexit miatt.
Rendkívül magas az emlékeztető oltást felvevők aránya
Írországban rendkívül magas az emlékeztető oltás felvételi aránya; a felnőtt lakosság 59 százaléka kapta meg az
emlékeztető oltást, míg Európában ugyanez az arány átlagosan mindössze 32 százalék. Hónapok óta először minden
Covid-19 statisztika stabil vagy javuló tendenciát mutat. A kórházban kezelt esetek száma stagnál, a fertőzött esetek
száma pedig - az elmúlt hetek rekordját követően - csökkenő tendenciát tükröz.
Az omikron variáns megfékezése következtében ismét nő a munkanélküliség
Az omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében hozott közegészségügyi intézkedések újbóli bevezetése a
munkanélküliség növekedését idézte elő 2021. decemberében. A Központi Statisztikai Hivatal (CSO) adatai szerint a
munkanélküliségi ráta decemberben 7,5 százalékra emelkedett a novemberi 6,9 százalékról. Közel egy év után először
nőtt ismét a munkanélküliség.
A minimálbér-emelések mértéke ellensúlyozta a csökkentett munkaórákat
Az ír Gazdasági és Társadalomtudományi Kutató Intézet (ESRI) tanulmánya szerint az alacsony fizetésű munkavállalók
munkaóráit csökkentették a minimálbér 2016 és 2018 közötti emelése miatt, de átlagosan ennek ellenére is nőtt a
jövedelmük. Az ESRI tanulmánya szerint a minimálbéren levő alkalmazottak munkaidejét hetente átlagosan egy órával
csökkentették a törvényben előírt fizetésemelések következtében. A minimálbér-emelések azonban még így is elég
nagyok voltak ahhoz, hogy ellensúlyozzák a csökkentett munkaórák miatti esetleges keresetkiesést. A 2018. évi 9,55
euróról 2019-re 9,80 euróra emelkedett a minimálbér. Ezt követően 2020. február 1-től 10,10 euróra, 2021-ben 10,20
euróra, majd 2022. január 1-től ismét megemelték a minimálbért a jelenlegi 10,50 euróra.
A lakhatási válság miatt rendkívüli mértékben csökkent az ingatlantulajdonosok száma
Az Országgyűlés Költségvetési Hivatalának jelentése arra világított rá, hogy az emelkedő lakbérek és a dráguló lakásárak
Írországban gyakorlatilag „összeomlást” váltottak ki a lakástulajdonosok arányában a leginkább munkaképes korúak
(25-54) körében. A jelentés szerint az ingatlanárak jelenleg hat-hétszerese az éves átlagfizetésnek, ami sok munkavállaló
számára „rendkívül megfizethetetlenné” teszi a lakhatást. A jövedelemhez képest rendkívül magas árak ugyanis
kiszorítják a potenciális vásárlókat a piacról, akik emiatt bérlésre, szociális lakásba vagy kivándorlásra kényszerülnek. A
2012-es ingatlanár mélypontjáról a lakásárak 77 százalékkal nőttek 2020-ra, mellyel párhuzamosan a bérnövekedés
mindössze 23 százalékos volt ugyanezen időszak alatt.
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Lengyelország
Keresztbe fekszenek a lengyelek az EU-s klímacsomagnak és további ellenállókat keresnek
Lengyelország szövetséget épít az Európai Unió új, Fit for 55 elnevezésű klímacsomagjának bevezetése ellen, mert az
szerinte elviselhetetlen terheket róna az unió alacsonyabb jövedelmű lakosai számára - jelentette be kedden a varsói
kormány szóvivője.
Nyolc 4-es metrónyi gigaprojekt indulhat a lengyeleknél, kiosztotta a kormányt az auditügynökség
A lengyel költségvetés ellenőrzésére hivatott állami hivatal súlyos kétségeket fogalmazott meg a Varsó és Lódz közé
tervezett új óriás-repülőtérrel kapcsolatban, ám a projektet kivitelező állami vállalat és a kormány hivatalos álláspontja
szerint minden rendben van. Korábban Michael O'Leary, a Ryanair vezére gyengeelméjű ötletnek minősítette a repülőtér
tervét.
Nagyot ugrott a bevándorlás Lengyelországba
Lengyelországot 2021-ben jelentős menekülthullám érte el, bár az öt-hat évvel korábbi hullám jóval nagyobb volt a
tavalyinál. Az elnyomó fehérorosz rezsim elől menekülők szinte százszázalékos eséllyel pályázhatnak a menekültstátusz
megadására.
Lengyelországban is robbannak az árak
Lengyelországban gyorsult a fogyasztói árak emelkedése decemberben. Az éves index 8,6 százalékra emelkedett. A
statisztikai hivatal pénteken végleges adatként azt közölte, hogy decemberben az éves infláció 8,6 százalékra nőtt a
novemberi 7,8 százalékról. A szakértők alacsonyabb, 8,3 százalékos decemberi inflációra számítottak.
Lengyel külügyminiszter: 30 éve most van a legnagyobb esélye egy háborúnak Európában
Zbigniew Rau szerint a Kazahsztánban zajló események súlyos aggodalomra adnak okot. Harminc év óta most van a
legközelebb a háborúhoz az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) térsége – figyelmeztetett
Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter az EBESZ Állandó Tanácsának bécsi ülésén.
Áfamentesség jön az infláció ellen Lengyelországban
Lengyelországban februártól fél évig nullára csökkentik az élelmiszer, a földgáz és a trágyakészítmények áfáját a varsói
kormány kedden elfogadott, második inflációellenes csomagja szerint – közölte sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki
kormányfő.
Átlépte a százezret a covid-áldozatok száma Lengyelországban
A koronavírussal kapcsolatba hozható halálesetek hivatalos száma átlépte a 100 ezret kedden Lengyelországban –
közölte a Reuters az ország egészségügyi miniszterének közlésére hivatkozva. A halálozások száma egy hét alatt
egymillió főre vetítve az egyik legmagasabb a világon az országban az Our World in Data adatai alapján, mintegy 57 fő,
szemben az Egyesült Államokból jelentett 34 vagy az oroszországi 38 fővel. Magyarországon ez a szám közel 62.
A Mol megolajozta a lengyel–magyar barátságot
Nagyot lép előre a régióban a Mol Nyrt., miután 417 lengyelországi kutat vásárol meg a PKN Orlentől. A tranzakció értéke
610 millió dollár, a jóváhagyása pedig egyelőre még az Európai Bizottság döntésétől is függ. Ezt megkaphatják a cégek,
hiszen így az eladó PKN Orlen piaci részesedése csökken Lengyelországban, és a Mol is úgy keverte a kártyákat, hogy
Magyarországon és Szlovákiában lemond egy kis piaci szeletről, amelyet a lengyeleknek ad át.
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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.
Koronavírus: Németország február közepére várja az omikron-hullám tetőzését
Átlépte a százezres határt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban
a szerdán közölt adatok szerint. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint 24 óra alatt 112 323 ember
szervezetében mutatták ki a vírust. A napi új esetek száma az egy héttel korábbi 80 430-hoz képest majdnem 40
százalékkal emelkedett, és először haladta meg a százezret.
Pár hónapon belül kezdődhet a tömeges oltás az omikron elleni vakcinával
Már az év első felében elérhető lesz az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változatára szabott oltóanyag
a vakcinákért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich Intézet (PEI) szerint. Az év első felében, legkésőbb
júniusban az egész folyamat lezárul, és nemcsak az új készítmény és a forgalmazási engedély lesz meg, hanem az oltási
kampányhoz kellő mennyiség is.
Németország a kötelező oltás bevezetését tervezi a koronavírus ellen
Az általános oltási kötelezettség szükséges, megfelelő és arányos intézkedés a koronavírus-világjárvány elleni
küzdelemben - jelentette ki a német szövetségi egészségügyi miniszter Berlinben. Karl Lauterbach a tájékoztatóján
kiemelte, hogy a Covid-19 betegséget okozó új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változata - amely
Németországban is elindította a járvány ötödik hullámát - egész biztosan nem az utolsó variáns.
Németország gazdasági teljesítménye még nem érte el a válság előtti szintet
A konjunkturális fejlődés 2021-ben is erőteljesen függött a koronavírus-járványtól és az annak nyomán bevezetett
védőintézkedésektől. A tartóssá váló járványhelyzet, a szállítások és az anyagellátás szűk keresztmetszeteinek
súlyosbodása ellenére a német gazdaság az előző év erőteljes visszaesése után újra javított a teljesítményén, bár az még
nem érte el a válság előtti szintet.
Elszabadultak az árak a németeknél is
Harminc éves csúcsot döntött a németországi infláció. Az ellátási problémák, az erős kereslet és az energiaárak meredek
emelkedése is szerepet játszik a gyorsulásban. Az 5,3 százalékos éves infláció 1992 júniusa óta a legmagasabb szintet
jelenti. A fogyasztói árindex 2021 júliusa óta lényegesen felülmúlja az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalék körüli
célját.
Decemberre lassult a nagykereskedelmi árak növekedése Németországban
Decemberben lassult éves bázison a nagykereskedelmi árak emelkedése Németországban, miután novemberben még
rekordmértékű volt a növekedés. A német statisztikai hivatal, a Destatis szerdán azt közölte, hogy decemberben 16,1
százalékkal nőttek a nagykereskedelmi árak az előző évihez képest a novemberi 16,6 százalék után, ami a legnagyobb
mértékű emelkedés volt az adatgyűjtés 1962-es kezdete óta.
Rengeteg embert rúgtak ki a német éttermek
Minden negyedik állás elveszett a német gasztronómiai ágazatban a válság előttihez képest, elsősorban az alacsony
fizetési kategóriákban, és visszaesett az utánpótlásképzés is a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteki
jelentése szerint. A részmunkaidős foglalkoztatást is beleértve 2021 első tíz hónapjában 11,6 százalékkal kevesebben
dolgoztak a gasztronómiai ágazatokban, mint az előző év azonos periódusában. A legnagyobb visszaesés februárban
volt. A járvány által nem érintett év, 2019 azonos időszakához képest a csökkenés 23,4 százalékos volt.

A német vállalatok 14 százaléka veszélyben érzi a fennmaradását
Majdnem minden hetedik vállalat (14 százalék) úgy érzi, hogy a világjárvány következményei veszélyeztetik a túlélését –
derült ki az Ifo gazdaságkutató intézet decemberben végzett felméréséből. Az előző, 2021. júniusi felméréshez képest ez
az arány nem változott. Klaus Wohlrabe, az Ifo kutatási vezetője kiemelte, hogy a veszélyeztetettség érzése különösen
erős az utazási irodák és utazásszervezők körében, ahol a cégek 73,2 százaléka látja kétségesnek a jövőbeni működését,
emellett a rendezvényiparban is nagyon magas a bizonytalanság, a vállalatok 67,4 százaléka gondolja úgy, hogy a
közeljövőben lehet, hogy végleg le kell húznia a rolót.
Folyamatosan erősödik Ázsia szerepe a csúcstechnológiát képviselő termékek exportőrei sorában
Kína térnyerésével Németország a világ legjelentősebb csúcstechnológiai exportőrei sorában a harmadikról a negyedik
helyre csúszott vissza. A piaci részesedés zsugorodása tekintetében Németország ugyanakkor kevésbé szenvedte meg a
kínai versenytársak erősödését és pozíciószerzését, mint más exportáló országok.
Ingatlanbuboréktól féltik a bankokat Németországban
A pandémia után felfújódó ingatlanbuborék veszélyezteti a német pénzügyi szektort, ezért 22 milliárd eurónyi extra
tőkével kell rendelkeznie a bankszektornak 2023-tól – rendelte el a BaFin szövetségi pénzügyi felügyeleti hatóság – írja a
Reuters. A koronavírus-válság kezdetén nullára csökkentették a tőkepuffer-követelményeket Németországban, az
alacsony kamatok nyomán azonban 10-30%-kal túlértékelté vált mára az ingatlanpiac, így a szektor sérülékeny az
árkorrekcióval szemben – figyelmeztetett korábban a Bundesbank is.
Megtörtént a nagy áttörés Németországban
Már várható volt és meg is történt, ismét pozitív hozammal forognak a 10 éves német államkötvények. Ez ugyan csak
szimbolikus jelentőségű, de jól jelzi, a hozamemelkedés nem állt meg az eurózóna határán. Három év óta első ízben lépte
át ma az eurozónában irányadónak tekintett 10 éves német államkötvények hozama a zéró szintet. Az ok egyértelmű, a
befektetők úgy gondolják, hogy az emelkedő infláció hatására az Európai Központi Bank is előbb utóbb szigorításra
kényszerül és a hozamok emelkedését hozza magával.
Elszálló fűtési költségek: jelentős pénzt fizet ki a német kormány a szegényebb családoknak
Mintegy 710 ezer németországi háztartás számíthat egyszeri érdemi pénzügyi támogatásra amiatt, hogy elszálltak a téli
hónapokban a fűtési költségei – derült ki a Reuters birtokába jutott előzetes német kormányzati tervből. A terv szerint az
alacsonyabb jövedelem miatt támogatásra jogosult háztartások közül az egyszemélyes háztartások 135 eurós, a
kétszemélyesek 175 eurós egyszeri támogatásra jogosultak az októbertől márciusig terjedő időszakban, és minden
további személy után a háztartásban további 35 euró jár.
Kimondták Frankfurtban: tartósan magas energiaárakat és inflációt is hozhat a nagy zöld átállás
Az évtizedek óta nem látott energiaár-robbanás könnyen lehet, hogy most nem átmeneti lesz, hanem tartós, mert
például a klímavédelmi célú nagy zöld átállás tartósan magas energiaárakhoz és így tartósan felfelé mutató inflációs
kockázatokhoz is vezethet, így a jegybanki politikának is lehet, hogy másként kell reagálnia, mint eddig gondoltuk –
mutatott rá a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank igazgatóságának német tagja a klímavédelemről és a pénzügyi
rendszerről rendezett hétvégi panelbeszélgetésen.
Még több bevándorlót akarnak Németországban, akkora a baj a gazdaságban
Németországban a koronavírus-járvány annyira átrajzolta a munkaerőpiacot, hogy több szakmai érdekképviseleti szerv
is azt javasolja: menedékkérőket és más EU-s országok munkavállalóit csábítsák az országba. Évente összesen annyi
emberre van szüksége, hogy egy új várost lehetne benépesíteni: közel félmillió bevándorlóra. Egész szektorok leállását
és a nyugdíjrendszer összeomlását prognosztizálják.
Németország nem exportál több fegyvert Kazahsztánba
Németország leállította a Kazahsztánba irányuló fegyverexportját az ottani zavargások miatt - jelentette szombat
hajnalban a dpa német hírügynökség. Tavaly a német kormány 2,2 millió euró (790 millió forint) összértékben 25
exportkérelmet hagyott jóvá Kazahsztánba szánt fegyverekre vonatkozóan, ami nem nagy összeg a más országokba

irányuló német fegyverexport értékéhez képest, mégis a német kormány szükségesnek tartotta meghozni ezt az
intézkedést.
Kimondta a német kancellár: akár az Északi Áramlat 2-t is leállíthatják az orosz agresszió megtorlásaként
Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, minden szankciós lehetőség szóba jön, akár az Északi Áramlat 2 leállítása is –
küldte a rendkívül fontos szignált az oroszok felé is Olaf Scholz német kancellár. Az új német koalíciós kormányban
komoly vitákat generál a jelenlegi orosz gázszállítást (55 milliárd köbméter/év) megduplázni képes északi-tengeri
vezetékpár kérdése, amely műszakilag elkészült, az oroszok már gázzal is feltöltötték, de a német hálózatüzemeltető
hatóság uniós jogszabályok megsértése miatt novemberben egyelőre visszadobta a vezeték engedélyezését és
leghamarabb júliusban adja majd meg (utána pedig még az Európai Bizottság engedélye is kell).
FORRÁS:
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Nyugat-Balkán
A Világbank 2021-ben 5,1%-ra, 2022-ben 4,1%-ra becsüli a nyugat-balkáni országok gazdasági növekedését
A nyugat-balkáni régió gazdasági növekedését a Világbank 2022-ben 4,1%-ra, 2023-ban 3,8%-ra, 2021-re vonatkozóan
pedig 5,9%-ra becsüli. Országokra lebontva Montenegróban 10,8%-os, Albániában 7,2%-os, Koszovóban 7,1%-os,
Szerbiában 6%-os, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában pedig 4%-os lehetett a bővülés 2021-ben. A szerb
gazdaság 2022-ben 4,5%-os, 2023-ban pedig 4%-os növekedést érhet el, Albánia gazdasága 2022-ben várhatóan 3,8%kal, 2023-ban pedig 3,7%-kal bővül.
A szerbek több mint 60% támogatta az EU-csatlakozáshoz szükséges alkotmánymódosításokat
A szerbek többsége, 60,5 százaléka támogatta az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges
alkotmánymódosításokat. A népszavazáson alacsony, 30 százalékos volt a részvétel. Az alkotmánymódosítás a szerb
alaptörvény azon részére vonatkozik, amely a bírók és az ügyészek kinevezéséről szól, ami jelenleg a parlament
jóváhagyásával történik. A referendumot az Európai Unió, az Egyesült Államok és több nyugati ország a helyes irányba
tett lépésként üdvözölte.
Szerbiában elérte a 3,9 milliárd eurót a közvetlen külföldi befektetések értéke 2021-ben
Szerbiában elérte a 3,9 milliárd eurót (4,4 milliárd dollár) a közvetlen külföldi befektetések értéke 2021-ben. A külföldi
befektetők tavaly Zrenjaninban, Indjijában, Backa Topolában, Belgrádban, Aleksinacban és Szabadkán nyitottak
gyártóüzemet, összesen 12 490 munkahelyet teremtve. Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) a 2020-as 0,9 százalékos
csökkenés után 2021-ben 7,5 százalékkal nőtt éves szinten.
Szerbiában 7,9 százalékos volt az infláció
Szerbiában az infláció tavaly elérte a 7,9 százalékot, és a legnagyobb mértékben – 12,7 százalékkal – az élelmiszer drágult.
A közlekedés 13,5 százalékkal drágult, ezen belül a személygépkocsi-üzemanyagárak emelkedése elérte a 22,8
százalékot. Két esetben volt tapasztalható árcsökkenés tavaly decemberben: a számítástechnikai felszerelések 3,2
százalékkal, a telefonos felszerelések 5,5 százalékkal lettek olcsóbbak. A lakásbiztosítás, a légiközlekedés és a távfűtés
ára a jelentés szerint nem változott.
Jadar: leállítják a lítiumbánya-projektet Szerbiában
Szerbiában felfüggesztik a Jadar nevű bányaprojektet, mert a lakosságnak és a környezetvédőknek is súlyos aggályaik
vannak a kitermelés körülményeivel kapcsolatban. A beruházó Rio Tinto közölte, hogy elhalasztja legalább egy évvel a

loznicai lítiumbánya tervezett megnyitását. A szerb kormány pedig ígéretet tett arra, hogy nem hoz semmiféle döntést
ebben az ügyben anélkül, hogy konzultálna a környéken élőkkel.
Albánia kereskedelmi hiánya 30%-kal nőtt 2021-ben
Az albán kereskedelmi hiány 2021-ben éves szinten 29,6%-kal, 432 milliárd lekre (4 milliárd dollár/3,5 milliárd euró) nőtt.
Az export 35,6%-kal, 369 milliárd lekre, míg az import 32,3%-kal 801 milliárd lekre bővült. Olaszország maradt Albánia fő
kereskedelmi partnere, az oda irányuló kivitel értéke elérte a 155,8 milliárd leket, az onnan származó behozatal értéke
194,4 milliárd leket tett ki.
A saját állam megteremtéséről beszélt a boszniai szerbek vezetője
A boszniai szerbek vezetője szerint minden nemzeti mozgalom célja a saját állam megteremtése. Milorad Dodik erről a
Boszniai Szerb Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulóján beszélt. Súlyos politikai krízis közepette emlékeztek meg
Boszniai Szerb köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójáról. Az utóbbi időben ismét felerősödtek az elszakadást célzó
törekvések a Bosznia-Hercegovinához tartozó entitásban, ami miatt sokan attól tartanak, hogy visszatérhetnek a
kilencvenes évek etnikai háborújának sötét évei. Az ország muszlim közössége régóta provokációnak tekinti az évforduló
megünneplését.
A szerb elnök arra kérte a boszniai szerb vezetőt, ne blokkolják tovább a döntéshozatalt Bosznia-Hercegovinában
Visszatérhetnek a boszniai szövetségi intézményekbe a szerb politikusok, de egyelőre csak azokban a döntésekben
vesznek részt, amelyek közvetlenül érintik a boszniai Szerb Köztársaságot, ugyanakkor a szövetségi intézmények egyes
jogköreinek átvétele folytatódik. Milorad Dodik azt követően jelentette be a boszniai szerb politikusok visszatérését a
szövetségi intézményekbe, miután találkozott Aleksandar Vucic szerb elnökkel, aki arra kérte, ne blokkolják tovább a
bosznia-hercegovinai döntéshozatalt.
A külföldi működőtőke-befektetések értéke 65%-kal nőtt Bosznia-Hercegovinában a január-szeptemberi időszakban
A Bosznia-Hercegovinába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) 1 milliárd márkára (579,7 millió USD/511,3 millió
euró) nőttek 2021 január-szeptemberében, ami 65%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Horvátország volt a
legnagyobb külföldi befektető Boszniában a vizsgált időszakban 278,7 millió márkával, majd Ausztria következik 168
millió márkával.
Új kormánya van Észak-Macedóniának
Megszavazta az új, balközép kormányt az észak-macedón parlament január 16-án, az új miniszterelnök Dimitar
Kovacsevszki, a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) elnöke lett. Az SDSM mellett a kormánykoalíció része
maradt a Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) nevű albán kisebbségi párt, és csatlakozott hozzájuk az Alternatíva
(Alternativa) nevű albán kisebbségi párt is. Azért volt szükség új kormány megválasztására, illetve új miniszterelnök
kinevezésére, mert Zoran Zaev volt kormányfő decemberben lemondott, miután pártja vereséget szenvedett a tavaly
októberi helyhatósági választásokon. Dimitar Kovacsevszki kiemelte, kormányának két és fél éve maradt arra, hogy
megerősítse az országot. Ez idő alatt a gazdaság fejlesztésére, a fizetések és a nyugdíjak emelésére, a foglalkoztatottság
növelésére, valamint az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére kívánja a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
Észak-Macedóniában éves szinten 50%-kal nőtt a kereskedelmi hiány a január-novemberi időszakban
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 145,56 milliárd dénárra (2,7 milliárd dollár/2,4 milliárd euró) nőtt a 2021. januárnovemberi időszakban a 2020 azonos időszakában mért 96,75 milliárd dénárról. Az export 20,9%-kal, 390,1 milliárd
dénárra, míg az import 27,7%-kal, 535,6 milliárd dénárra bővült a vizsgált időszakban. Az ország fő kereskedelmi partnerei
Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína voltak.
Nemet mondtak a szavazóhelyiségekre Koszovóban
Az ország alkotmányának megsértését jelentené, ha a szerbiai népszavazás lebonyolítására Koszovó területén is
felállítanának szavazóhelyiségeket. A koszovói parlament döntésének hátterében az áll, hogy Szerbiában január 16-án
népszavazást tartottak a bírói függetlenség kérdéséről. Az ügy az alkotmány módosítását is eredményezheti, ezért
Belgrád szeretné kikérni a koszovói szerbek véleményét is. A referendumra azért van szükség, hogy Szerbia eleget tegyen
az európai uniós csatlakozási feltételeknek. Korábban a szerb többségű koszovói területeken is szavazóhelyiségeket

állítottak fel, de most a koszovói hatóságok csak a levélszavazást, illetve a Szerbia pristinai külképviseletén történő
voksolást engedélyezik.
Montenegróban 2,4%-os volt az infláció 2021-ben
Montenegróban 2021-ben 2,4%-os volt a fogyasztóiár-infláció, míg az előző évben 0,3%-os deflációt mértek. Az átlagos
fogyasztói árak legnagyobb mértékben, 6,6%-kal a közlekedési ágazatban emelkedtek, míg a ruházati cikkek és lábbelik
ára 0,9%-kal csökkent. Csak decemberben Montenegró fogyasztói árindexe (CPI) éves szinten 4,6%-kal emelkedett a
novemberi 4,4%-os növekedést követően.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://hu.euronews.com/
https://www.napi.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://szmsz.press/

Olaszország
Miniszterelnökből lehet államfő Olaszországban
Minden bizonnyal Berlusconi-Draghi-vetélkedés lesz az olasz államfői posztért. Az olasz jobbközép pártok bejelentették
már, hogy Silvio Berlusconi volt miniszterelnököt támogatják, írta az MTI.
Bizonytalan a piac az olasz elnökválasztás miatt
Nagy a tétje a jövő héten kezdődő olaszországi köztársaságielnök-választásoknak, amit a befektetők is megéreztek.
Ahogy növekszik a bizonytalanság és képlékeny a kormány stabilitására és a reformmenetrendre gyakorolt hatása,
számítani kell a kötvénypiaci volatilitás növekedésére is. Külföldi befektetők szerint komoly veszélyt jelentene az ország
gazdaságára nézve, ha Mario Draghi lecserélné miniszterelnöki székét a köztársasági elnöki pozícióra.
A jegy mellett oltási igazolvány is kell a buszra
A téli szünet végével újraindult a jelenléti oktatás hétfőtől Olaszországban, ezzel egyidőben kötelezővé vált az oltottság
igazolása a városi tömegközlekedési eszközökön, valamint előírták a vakcinázást az ötven év felettiek számára, akiket
oltás nélkül megbírságolnak. Január 31-ig kötelező a szabadtéri maszkviselés is.
Lezárult a Duna House olaszországi akvizíciója
A Duna House bejelentette, hogy sikeresen lezárta az olasz HGroup akvizícióját - derült ki a Budapesti Értéktőzsde
honlapján közzétett közleményből.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/

Románia
Világbank: idén 4,3 százalékkal nő a román gazdaság
A Világbank legfrissebb jelentésében azzal számol, hogy a román gazdaság idén 4,3 százalékkal növekedik a tavaly
júniusban várt 4,5 százalékkal szemben. A nemzetközi pénzintézet előrejelzése szerint jövőre a román gazdaság
bővülésének üteme 3,8 százalékra lassul a 2021 júniusában prognosztizált 3,9 százalékkal szemben. A Világbank
ugyanakkor úgy becsüli, hogy a román GDP tavaly 6,3 százalékkal gyarapodott.

Energiaárstopot jelentett be a román kormányfő
A lakossági energiaárak korlátozásáról, a korábban bevezetett árkompenzáció kiterjesztéséről és a kompenzáció nélkül
tévesen kiállított energiaszámlák kijavításáról állapodtak meg a bukaresti kormánypártok. Nicolae Ciucă miniszterelnök
szerint legfeljebb fél évre térnének vissza a szabályozott energiaárakhoz. Az intézkedéseket február 1-től március 31-ig
alkalmazzák, majd ezen időszak tapasztalatai alapján döntenek a továbbiakról.
Nőtt tavaly a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Tavaly az első tizenegy hónapban 30 százalékkal, 21,369 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya
2020 azonos időszakához mérten. Abszolút értékben a külkereskedelmi mérleg hiánya 4,929 milliárd euróval volt
nagyobb a vizsgált időszakban. Tavaly január-novemberben a román kivitel 19,4 százalékkal, 68,166 milliárd euróra nőtt,
ugyanakkor a behozatal is 21,7 százalékkal, 89,536 milliárd euróra emelkedett.
Hasított tavaly a román kiskereskedelem
Tavaly a nyers adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a román kiskereskedelmi forgalom volumene 2020 azonos
időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 9,7 százalék volt a vizsgált
időszakban. A nyers adatok szerinti növekedés a nem élelmiszerek 14,3 százalékos forgalombővülésének köszönhető
elsősorban. Az üzemanyageladás 11,9 százalékkal bővült, míg élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből 5,5
százalékkal többet adtak el.
Begyorsított Romániában a turizmus
Romániában 41,5%-kal, 19,551 millióra nőtt 2021 első tizenegy hónapjában a vendégéjszakák száma az előző év azonos
időszakához képest. A vendégéjszakákból 17,849 milliót a belföldi vendégek töltöttek el, ami 38,8%-os növekedés. A
külföldiek 1,702 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami csaknem 78%-os növekedést jelent 2020-hoz mérten. A belföldi
vendégek száma 42%-kal, a külföldieké csaknem 80%-kal nőtt a koronavírus-járvány miatt rendkívül alacsony 2020-as
bázisértékhez képest, a tavalyi adatok azonban 30%-kal maradnak el a járvány előtti időszakétól. Tavaly Romániában
egész évben 51,6%-kal, 14,444 millióra csökkent a vendégéjszakák száma az előző évhez mérten a koronavírus-járvány
miatt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkező turisták száma is 52,3%-kal, 6,335 millióra apadt.
Csökkent a román építőipari termelés tavaly
Tavaly a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene Romániában az év első tizenegy
hónapjában 2020 azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a csökkenés 0,9
százalék volt. Január-novemberben a nyers adatok szerint az új építések volumene 6,6 százalékkal nőtt, ugyanakkor a
felújításoké 23,4 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási munkálatoké 11,5 százalékkal esett vissza.
Románia Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének hatása az építőiparra
Az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze egy lehetséges finanszírozási forrás, mely segíthet ellensúlyozni a
járvány negatív hatásait és a közeljövőben pozitív növekedési pályán tarthatja majd Románia építési piacát. Az EECFA
előrejelzése szerint a román építési piac idén és jövőre is bővülni fog. Ennek fő mozgatórugói az alacsony kamatlábak, a
többletlikviditás (melyek a lakásépítést támogatják), illetve a 2014-2020 közötti EU kohéziós alapok (melyek a
mélyépítést növelik). A járvány ugyanakkor negatívan hat az építőiparra, elsősorban a szálloda- és étteremépítésre és az
irodaépítésre.
Leelőzte Magyarországot Románia elektromosautó-eladásban
Dinamikus fejlődésnek indult a villanyautó-piac keleti szomszédunknál a Dacia Spring megjelenését követően. 2016 óta
Magyarország élen járt az elektromosautó-eladások tekintetében a kelet-európai országok között, az elmúlt évben
azonban Románia is jelentőset lépett előre ezen a téren, és 2021-ben megelőzte hazánkat. 2019-ben 1506 tisztán
elektromos autót értékesítettek Romániában, 2020-ban ez a szám 2846-ra nőtt, tavaly pedig bőven megduplázták az
előző évi mennyiséget, hiszen összesen 6338 darabbal bővült a tisztán elektromos autók állománya. Ezzel párhuzamosan
Magyarországon összesen 4311 darab elektromos autó talált gazdára 2021-ben.

Újabb romániai légitársaság alakult
AirConnect néven hozott létre polgári légiforgalmi vállalatot öt román üzletember. A céget tavaly jegyezték be, az első
járatok pedig májusban szállnak majd fel. A légitársaságnak belföldi- és külföldi járatai egyaránt lesznek, utóbbiak
Görögországba, Törökországba, Bulgáriába és Montenegróba repülnek majd.
Koronavírus: búcsú a textilmaszkoktól, csak FFP2-eseket vagy orvosi védőeszközöket lehet hordani Romániában
Romániában egy héten belül megnégyszereződött a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért szigorító intézkedéseket
vezettek be az országban. Romániában január 8-tól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbította a tavaly május óta
folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzetet, ebben ismét kötelezővé tette az egészségügyi védőmaszkok viselését a
nyílt és zárt közterületeken. A textilből készült maszkokat már nem lehet hordani, kizárólag a sebészeti maszkok vagy az
FFP2-es szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró, légzésvédő maszkok használata engedélyezett.
FORRÁS:
https://alapjarat.hu/
https://maszol.ro/
https://www.napi.hu/
https://penzcsinalok.transindex.ro/
https://privatbankar.hu/
https://profitline.hu/
https://tervlap.hu/
https://tozsdeforum.hu/
https://www.vg.hu/

Spanyolország
Szimpla influenzajárvánnyá minősítenék a spanyolok a koronavírust
A hírt a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez jelentette be. Érvelésében kifejtette, hogy a koronavírusjárvány
Spanyolországban új szakaszba lépett az oltások és egyéb kezelési módok általánossá válásával, valamint az új variánsok
immár sokkal kevésbé végzetes megjelenésével, és elérkezett az idő az eddigi, tömegekre nézve halálos veszélyt jelentő
járványt mind inkább a hagyományosabb, fertőzéses légúti megbetegedések mintájára kezelni. Kimutatták, hogy ebben
az időszakban statisztikailag többen haltak meg öngyilkosság, mint halálos fertőzés miatt. Az elemzők emlékeztetnek
arra is, hogy a teljes átoltottság Spanyolországban a 12 éven felüli lakosságnál közelít a 90 százalékhoz.
2023-ra rendbe jöhet a spanyol turizmus
A turisztikai ágazat gazdasági hozzájárulása 2023-ban elérheti a koronavírus-járvány előtti szintet – állapította meg a
csütörtökön Madridban bemutatott jelentésében az Exceltur spanyol turisztikai szövetség. A szervezet alelnökének
ismertetése szerint a múlt évben – 88,5 milliárd euróval – az ágazat adta az ország GDP-jének 7,4 százalékát. Számításaik
szerint idén 10,5 százalék, 135,4 milliárd euró lehet az ágazat hozzájárulása a spanyol GDP-hez. Spanyolország 2019-ben
még a világ második leglátogatottabb országa volt, de 2020-ban 65 millió turistát veszített.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://kitekinto.hu/

Szlovákia
Jól pörögtek a szlovák autógyárak szalagjai
Tavaly a Szlovákiában működő négy autógyár (Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, KIA Motors, Jaguar Land Rover)
együttes kibocsátása valamivel meghaladta az 1 millió darabot, a termelés volumene mintegy 4 százalékkal lépte túl a
2020-as szintet. Ez meglepetés, mivel a chip-hiány miatt több ízben kénytelenek voltak leállni a cégek, ezért előzetesen

azzal számoltak, hogy 2021-ben tovább esik a mennyiség. Szlovákia továbbra is világelső az 1000 főre jutó, legyártott
gépkocsik terén, mégpedig 184-es darabszámmal. Az autóágazat Szlovákia legfontosabb iparága, az ipari termelés 48
százalékát adja, az ország kivitelének pedig 42 százalékát biztosítja és összesen 164 ezer főt foglalkoztat.
Alig vesz valaki elektromos autót Szlovákiában, csak a támogatás jelenthet megoldást
Szlovákiában jelentősen stagnál az elektromosautó-eladás, és ha nem érkezik rá támogatás, a jövőben sem várható nagy
változás. Szlovákia is aláírta az Európai Parlament és az Európai Bizottság rendeletét az autók károsanyagkibocsátásának csökkentéséről, amely szerint ezt 2020-hoz képest 2025-re 15 százalékkal kellene csökkenteni, 2030-ra
pedig 37,5 százalékkal, a legújabb ambiciózus terv pedig már 55 százalékot emleget. Azonban tavaly az elektromos
járművek és plug-in hibridek eladása csupán a 3 százalékot érte el Szlovákiában, ami mélyen a 18,9%-os EU-s átlag alatt
van.
Népszámlálás: 422 + 34 ezer magyar él az országban
Nyilvánosságra hozták a 2021-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó adatait. Ebből kiderült, hogy az ország 422 ezer
lakosa vallotta magát magyar nemzetiségűnek az erre vonatkozó első kérdésnél. További 34 ezer személy jelölte meg
azonban a magyart a nemzetiségre vonatkozó második kérdésnél is. A 2021-es népszámlálás során az ország
lakosságának 83,8 százaléka vallotta magát szlovák nemzetiségűnek. 10,8 százalék valamilyen más identitást jelölt be a
kérdőívben. A Szlovákiában élő személyek 7,75 százaléka magyarnak vallotta magát úgy, hogy a nemzetiségre vonatkozó
második kérdést nem töltötte ki.
Többen haltak meg tavaly Szlovákiában, mint a második világháború legvéresebb évében
Szomorú rekordot hozott a koronavírus-járvány Szlovákiába: tavaly 73,2 ezren haltak meg, többen, mint a második
világháború legpusztítóbb évében, 1945-ben, amikor komoly harcok folytak az országban. 1945-ben 67,5 ezren
vesztették életüket, a járvány előtti időszakban pedig 52-55 ezer körül mozgott a halálozások éves száma. A
statisztikusok szerint tavaly 19-20 ezren haltak meg közvetve vagy közvetlenül a koronavírus-járványban, többen, mint
amennyit a hivatalos statisztikában megállapítottak.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://ujszo.com/
https://www.vg.hu/
https://tachometer.parameter.sk/

Szlovénia
Választási dömping jön Szlovéniában
Különleges év lesz 2022, ugyanis a polgárok a parlament és az önkormányzatok összetételéről, valamint a köztársasági
elnök személyéről is dönthetnek. Ezenkívül elektoros módszerrel állítják fel az érdekképviseletek fórumát, az
államtanácsot, és a magyarok és az olaszok nemzetiségi önkormányzatot is választanak. A választások sorában az első
legkésőbb április végén lesz, amennyiben addig a Janez Janša által vezetett, jelenleg kormányzó jobbközép koalíció
hatalmon tud maradni.
Szlovénia 4,9 százalékkal emelte a bruttó minimálbért
A szlovén kormány január 1-től 4,9%-kal 1074,43 euróra (1230,64 dollárra) emelte a havi bruttó minimálbért. A
legalacsonyabb bruttó órabér 6,17 euró lett. Az emelés mértéke megegyezik a fogyasztói árak növekedésének ütemével
2021-ben.
Szlovéniában hét napra rövidítették a karantént, újabb szigorításokat vezettek be a tömegközlekedési eszközökön
Szlovéniában január 10-től tízről hét napra rövidítették a kötelező hatósági karantén időtartamát, és újabb szigorításokat
vezettek be a tömegközlekedési eszközök használatánál. Az új szabályok értelmében lerövidült a koronavírus-tesztek
érvényességi ideje a határátlépésnél is: azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől

számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt
felmutatásával léphetik át a határt. Ez korábban 72, illetve 48 óra volt.
A magyar MOL 25,5 millió eurós szerződést nyert Szlovéniában
A MOL magyar olaj- és gázipari vállalat 25,5 millió eurós (8,95 milliárd forint) értékű szerződést nyert el a szlovén állam
üzemanyag-szállításra kiírt pályázatán, leelőzve ezzel a szlovén Petrol energiacsoport és az OMV Slovenia közös
ajánlatát. A MOL-nak jelenleg hivatalosan csak 53 töltőállomása van Szlovéniában, ami a Petrol és az OMV állományának
nyolcadrésze. Az elhelyezkedésük is problémás, a kutak többsége a közintézményeknek kieső helyen, KeletSzlovéniában van. A MOL-nak hamarosan jóval több töltőállomása lesz Szlovéniában: tavaly nyáron állapodtak meg,
hogy 300 millió euróért megveszik az OMV 120 kútját. A tranzakció várhatóan idén le is zárul.
Szlovénia leállítja a szénalapú villamosenergia-termelését
A szlovén kormány elfogadta azt a nemzeti stratégiát, amely szerint az ország 2033-ig leállítja a szénalapú
villamosenergia-termelését, és átszervezi annak a két tartománynak a gazdasági tevékenységét, amelyben még mindig
működnek aktív szénbányák. A stratégia elfogadásával hozzáférhető lesz a Méltányos Átállást Támogató Alap, amelyhez
Szlovénia csaknem 250 millió euró (88,7 milliárd forint) uniós támogatást kap. Szlovéniában a sostanji széntüzelésű
hőerőmű biztosítja a villamosenergia-termelés egyharmadát, míg a másik kétharmadot nagyrészt vízerőművekben és a
krskoi atomerőműben állítják elő.
FORRÁS:
https://alfahir.hu/
https://hvg.hu/
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/

Európai Unió
Roberta Metsola az EP új elnöke
A 43 éves máltai Roberta Metsolát választotta meg új elnökévé az Európai Parlament. A politikus az Európai Néppárt
jelöltje volt, de támogatták a szociáldemokraták és a liberálisok is. Roberta Metsola a múlt héten elhunyt David Sassolit
követi az elnöki székben, mandátuma két és év félre szól.
Az év egyik nagy csatáját hozhatja az, hogy Brüsszel zöld forrásként ismerné el az atomenergiát
Felháborította az európai környezetvédőket az, hogy az Európai Bizottság klímabarát címkét adna az atomenergiának és
a földgáznak is. A magyar kormány üdvözölte a tervet, szerintük a földgáz és atomenergia nélkül nem lehet alacsonyan
tartani a rezsiköltségeket. A küzdelemnek azonban még koránt sincs vége.
Atomerőművek adták az uniós áram negyedét
Az uniós tagországokban atomerőművekből származott a 2020-ban előállított villamos energia 25 százaléka az Eurostat
összefoglalója szerint. A magyarországi arány – mint arról a VG már beszámolt – 46 százalék volt.
Az EU meghosszabbította az oroszok büntetését
Az Európai Unió (EU) újabb félévvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó
intézkedéseket, mivel - indoklása szerint - nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában - közölte
az uniós tanács a közleményében csütörtökön.
Romlott a gazdasági hangulat az euróövezetben
Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is romlott az ESI értéke. Az
euróövezet gazdaságihangulat-indexe (ESI) 2021 decemberében 2,3 ponttal, 115,3 pontra csökkent az egy hónappal
korábbihoz képest, ami május óta a legalacsonyabb érték, és elmarad a 116 pontra vonatkozó piaci várakozásoktól.

Történelmi csúcson az euróövezeti infláció
A várakozásokat meghaladóan nőtt az infláció az euróövezetben decemberben. Az eurót használó 19 országban az éves
infláció a novemberi 4,9 százalékról 5-re emelkedett, ami rekordmagas érték a valutaövezetben, és jóval meghaladta az
elemzők 4,7-es várakozását – derült ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból.
Húszéves lemaradásban van az EU Kínával szemben
Ebben az évtizedben is hiányt fog szenvedni stratégiai jelentőségű ásványokból az Európai Unió, amit továbbra is nagy
mértékben függ majd Kínától. Az Európai Unió lítium-, kobalt- és nikkelszükségletének csak 20-30 százalékát tudja majd
megtermelni 2030-ra, pedig ezek a stratégiai jelentőségű ásványok elengedhetetlenek az akkumulátorgyártáshoz, vagyis
az átmenethez a fosszilis energiahordozóktól a környezetbarát, illetve megújuló energiaforrások használatáig –
állapította meg Philippe Varin iparmágnás, volt francia ipari kamarai elnök egy frissen elkészült elemzésében, amelyet a
francia kormány számára készített, és amelyet hétfőn mutatott be újságíróknak.
Dübörögnek Európa felé a kínai tehervonatok
A jövő év végére normalizálódhat a helyzet az ellátási láncban, a költségek vagy a szállítási idő csökkentése érdekében
sokan átállnak a vasúti szállításra. Az ünnepek elmúltával a kiskereskedelem számára talán kevesebb problémát
jelentenek a koronavírus-járvány miatt kialakult zavarok a globális ellátási láncokban, és némileg bizakodóbb az amerikai
jegybank szerepét betöltő Federal Reserve is.
Átszabná az EU adósságszabályait a francia elnökség
Bruno Le Maire, az Európai Uniós soros elnöki tisztét betöltő Franciaország gazdasági minisztere vasárnap elavultnak
nevezte az uniós tagállamok államadósságát korlátozó európai szabályokat.
Az EU nem engedélyezte a hajógyártó óriások összeolvadását
Az Európai Bizottság blokkolta a világ két legnagyobb hajóépítő vállalatának, a Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering és a Hyundai Heavy Industries egyesülését. Az uniós testület azzal indokolta az elutasítást, hogy a két délkoreai óriás összeolvadása után túlzott befolyást szereznének a tartályhajók piacán, ami csökkentené a versenyt és
egekbe tolná a fuvarozási árakat.
Európában már népszerűbbek a villanyautók a dízeleknél
Az európai autópiac átalakulása tovább gyorsult decemberben, az év utolsó hónapjában a gyártók is főleg az elektromos
modellek értékesítésére koncentráltak. Először fordult elő olyan tavaly decemberben, hogy több tisztán elektromos
autót adtak el, mint dízelt – írja a Financial Times. Az adatokat a lap kérésére a független autóipari szakember, Matthias
Schmidt gyűjtötte össze, 18 európai piac vizsgálatával.
Jöhet a női kvóta az EU-ban
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy új lépéseket fog tenni a 2012-ben elakadt
jogszabály előmozdításáért, hogy minél több nő képviselhesse magát a vállalatok igazgatótanácsában. Az új német
kormány és az francia soros elnökség támogatásával akár eredményes is lehet az akciója. A múltban Németország,
valamint néhány északi és balti állam ellenezte a kvóta bevezetését, azzal érvelve, hogy az ügyet nemzeti szinten kell
rendezni.
Jelentősen javult az európai cukorgyártók eredménye
A Südzucker és az Agrana árbevétele és üzemi eredménye is megugrott üzleti évük november végén lezárt harmadik
negyedében. Főként a cukor drágulása következtében 90 százalékkal, 127 millió euróra nőtt éves bázison a Südzucker
üzemi eredménye (EBIT) a november végén lezárt negyedévben – jelentette be a német vállalat csütörtökön.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
www.hu.euronews.com
www.vg.hu
www.portfolio.hu
www.napi.hu

FÁK-térség
Kijev katonai támogatása fenyegetés Oroszország számára
Moszkva felszólítja Washingtont, hogy hagyjon fel a Kijevnek nyújtott katonai támogatással, mert ez közvetlenül
fenyegeti Oroszországot – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Rjabkov felszólította az
Egyesült Államokat, hogy konkrét lépésekkel kényszerítse Kijevet az ukrajnai rendezés alapelveit tartalmazó minszki
megállapodások maradéktalan végrehajtására, ha valóban érdekelt a konfliktus politikai megoldásában. Kritikusnak
nevezte az európai biztonsági helyzetet, amiért Washingtont és a NATO-t tette felelőssé. Indoklása szerint a többi között
azért, mert Ukrajnát Oroszországra való nyomásgyakorlásra használják fel. Mindemellett kifejezte meggyőződését, hogy
Európában nem áll fenn a nagyszabású háború veszélye, és leszögezte, hogy Oroszország nem szándékozik agresszív
lépéseket tenni Ukrajna ellen.
Már a szomszédban vannak Putyin katonái
Megkezdődött az orosz katonai erők és eszközök áthelyezése Fehéroroszországba, készülve a február 10-12 között
esedékes hadgyakorlatokra. Mindeközben egyre nő az Oroszország és a Nyugat közötti feszültség Ukrajna miatt.
Szakértők szerint egy Ukrajna elleni teljes körű invázió során egyes orosz csapatoknak Fehéroroszország felől kéne
támadniuk.
Több mint tíz éve nem volt ilyen az orosz energiapiacon
Az orosz jegybank honlapjára felkerült adatok szerint Oroszország 20,8 milliárd dollár értékben exportált földgázt a
tavalyi utolsó negyedévben a harmadik negyedévi 13,1 milliárd dollár után. Eközben az olajkivitelből származó bevétele
csupán 1 százalékkal nőtt, 18,5 milliárd dollárra a tavalyi utolsó három hónapban. Így az exportgáz 2021 utolsó
negyedévében tapasztalt példátlan drágulása oda vezetett, hogy a gázexport értéke meghaladta a kőolajtermékek
exportjából származó bevételeket. Erre először került sor 2008 negyedik negyedéve óta, amikor a világgazdasági válság
során az energiaforrások iránti kereslet- és árcsökkenés miatt a kőolajtermékek exportjának értéke az előző negyedévhez
képest 42 százalékkal, 15,3 milliárd dollárra csökkent, míg a téli szezon kezdetén a gázexport értéke negyedéves
összevetésben 10 százalékkal, 17,8 milliárd dollárra nőtt.
Mégsem kapcsolják le Oroszországot a SWIFT-ről
A Handelsblatt arról számolt be, hogy a kormányzati források szerint alternatíva gyanánt inkább a nagy orosz bankok
elleni gazdasági szankciókat tervezik. A SWIFT-ből való kizárást eddig az „engedetlen” nemzetek végső globális
szankciójának tekintették, és emiatt kezdtek el épülni a konkurens hálózatok Oroszországban és Kínában. A tilalom
Oroszország Ukrajna ellen tett fenyegető lépéseinek hatására került újra napirendre. A SWIFT utoljára 2012-ben volt
kénytelen megszakítani a kapcsolatot az európai szankciók hatálya alá tartozó iráni bankokkal. A hálózatot csak három
évvel később nyitották meg újra egy megállapodás eredményeképp, amelynek értelmében az ország korlátozta a
nukleáris tevékenységét.
700 alá csökkent a halálozások napi száma Oroszországban
Először csökkent július 5. óta 700 alá a koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Oroszországban, az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek száma ugyanakkor ismét megközelítette a 30 ezret - derült ki az orosz operatív törzs által
január 16-án közölt adatokból. A Covid-19 elleni védőoltás első adagját 80 184 717, mindkettőt pedig 76 520 849 ember
kapta meg. A kollektív védettség szintje 63,7 százalékos. Alekszandr Gincburg, a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő
Gamaleja Központ igazgatója a TASZSZ-nak elmondta, hogy intézete megkezdte egy új, koronavírus-fertőzés elleni,
monoklonális antitesteken alapuló gyógyszer klinikai vizsgálatát. Az eljárás az akadémikus szerint három és fél - négy
hónapot vesz igénybe. Hozzátette, hogy a gyógyszer hatékonysága az analóg nyugati szerek alapján már ismert.
Sorra tüntetik el egykori embereit, de a volt kazah elnök tagadja, hogy belső leszámolás zajlana
A január eleji zavargások kirobbanása óta először szólalt meg január 18-án Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán volt
elnöke. Az országot 1991-es függetlensége óta 2019-ig formálisan, majd utána inkább a háttérből irányító Nazarbajev
rövid televíziós beszédében az új elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev támogatására biztatta a kazah népet, és határozottan
tagadta a belső leszámolásokról érkező híreket.

Kivonták a nemzetközi csapatokat Kazahsztánból
Elhagyta a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) békefenntartó erőit szállító utolsó négy orosz szállító
repülőgép Nur-Szultant és Almatit - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. A repülőgépek szállítják a kontingens
vezérkarát, élén Andrej Szergyukov vezérezredessel, az orosz légideszant csapatok parancsnokával. Az ODKBtagállamok - Oroszország, Fehéroroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán - békefenntartóit
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök hívta be, a hazája nagyvárosaiban zajló erőszakos zavargások közepette.
Ismertették a kazahsztáni tüntetések áldozatainak számát
A kazah főügyészség szombaton közölte, hogy a múlt heti zavargásokban 225 ember holttestét szállították a
halottasházakba, közöttük tizenkilencen a biztonsági erők tagjai voltak. Százhetvenöten kórházba szállítás után haltak
meg. Ebben a számban szerepelnek polgári személyek és a biztonsági erők által ártalmatlanított „fegyveres banditák” is
– jelentette be Szerik Salabajev, a főügyészség bűnüldözési osztályának vezetője. Az osztályvezető a számok pontos
felbontását nem közölte, csak annyit jegyzett meg, hogy az adatokat később feltehetően frissítik. A zavargásokban az
ügyészségi vezető szerint több mint 4300-an sebesültek meg, közöttük majdnem 3400-an a rendvédelmi erők tagjai
voltak. Salabajev szerint a tüntetések csúcspontján, január 5-én ötvenezer ember vett rész a zavargásokban.
A drasztikus urándrágulásnak is a kazah válság az oka
A kazahsztáni kormánydöntés és lázadás egyik mellékhatása, hogy újabb lökést adott az urán drágulásának. Megugrott
az urán ára azt követően, hogy országszerte kormányellenes tüntetések törtek ki Kazahsztánban. A világ vezető
atomenergetikai portáljának (UcX) adatai szerint az év első napjaiban ugyan még 42 dollár körül volt egy font (0,4535 kg)
urán ára, azonban január 6-ra ez majdnem 47 dollárig kúszott fel. Ez megközelítőleg 12 százalékos drágulásnak felel meg.
A radioaktív ásványi anyag hirtelen drágulása egyértelműen annak tudható be, hogy Kazahsztán a világ első számú
termelője.
Rendkívüli külügyminiszteri megbeszélés Kazahsztánról
Szijjártó Péter magyar, és Jeyhun Bayramov azeri külügyminiszter is részt vett január 11-én a Türk Államok Szervezete
külügyminisztereinek rendkívüli ülésén, amelynek témája a kazahsztáni helyzet volt. A találkozóra Törökország
kezdeményezésére, videokonferencia formájában került sor. A résztvevők megvitatták a Kazahsztánban kialakult
helyzetet, és elfogadtak egy zárónyilatkozatot. A dokumentum megállapítja, hogy a TÁSZ kötelességének tekinti
Kazahsztán népének és kormányának támogatását.
Világbanki előrejelzés Azerbajdzsánról
A Világbank (WB) „Globális gazdasági kilátások 2022-re” című jelentése alapján Azerbajdzsán bruttó hazai terméke (GDP)
várhatóan idén 3,1 százalékkal, jövőre 2,7 százalékkal nő. A Dél-Kaukázus növekedését az előrejelzések szerint mérsékelt,
2022-ben 3,9%-ra, 2023-ban pedig 3,6%-ra prognosztizálják. Ez 0,8 %-kal, illetve 0,7 %-kal kevesebb a korábbi
előrejelzésekhez képest.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
https://magyarnemzet.hu
https://portfolio.hu
https://origo.hu
https://mixonline.hu
https://telex.hu
https://napi.hu

Kína
Kemény üzenet a kínai elnöktől: a szembenállásnak mindig katasztrofális következményei voltak
A kínai elnök a davosi Világgazdasági Fórum alkalmából rendezett videókonferencián arra kérte a világ országait, hogy
hagyjanak fel a szerinte jelenleg tapasztalható hidegháborús mentalitással –írja a CNBC. Véleménye szerint ugyanis a
történelem már számos alkalommal bizonyította, hogy ez a megközelítés és a konfrontáció nem vezet célra. Hszi külön
hangsúlyozta, hogy a protekcionista politikák sem szolgálják a békés egymás mellett élést, ehelyett az együttműködés
fontosságát emelte ki beszédében.
Hiába a meglepően erős növekedés, kamatot vágott Kína
Közel két év után először csökkentett kamatot a kínai jegybank hétfőn, pedig a negyedik negyedéves gazdasági
növekedés felülmúlta a várakozásokat. A jegybank valószínűleg már az omikron okozta kihívásokra kívánt reagálni a
döntéssel. Tíz bázisponttal csökkentette a kamatot hétfő hajnalban a kínai jegybank nem sokkal azelőtt, hogy a
statisztikai hivatal közölte: a negyedik negyedévben 4%-kal bővült a gazdaság, ami meghaladta a várakozásokat, hiszen
előzetesen 3,3% körüli növekedést jósoltak. Az előző negyedévhez képest így is lassulás volt tapasztalható, július és
szeptember között még 4,9%-kal nőtt a GDP. Ezzel Kína egész éves növekedése 8,1% volt 2021-ben.
Kína és Irán megkezdte 25 éves együttműködését
Peking újra tiltakozott az Iránnal szembeni egyoldalú amerikai szankciók ellen, miközben megkezdte negyedszázadra
szóló együttműködését Teheránnal - közölte a kínai külügyminisztérium szombaton. Vang Ji kínai külügyminiszter és
iráni kollégája, Hoszein Amirabdollahián a Csiangszu tartománybeli Vuhsziben találkozott pénteken. A találkozón a kínai
miniszter támogatásáról biztosította az atomalkut, amelyet Irán 2015-ben kötött az Egyesült Államokkal,
Oroszországgal, Kínával, Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Németországgal. Ez lehetővé tette az iráni gazdaságot
fojtogató szankciók egy részének feloldását, cserébe a szigorú ENSZ-ellenőrzés alá helyezett iráni nukleáris program
drasztikus csökkentéséért.
Kína februárban olajat fog felszabadítani a stratégiai készleteiből
Kína tavaly év végén megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy a február 1-jén kezdődő holdújévi ünnepek idején az
Egyesült Államok által kezdeményezett, a globális árak csökkentését célzó terv részeként nyersolajat szabadít fel
nemzeti stratégiai készleteiből - közölték források a Reuters hírügynökséggel. A világ két legnagyobb
nyersolajfogyasztója közötti tárgyalásokról tudó források szerint Kína 2021 végén állapodott meg arról, hogy az
árszintektől függően, előre meg nem határozott mennyiségű olajat szabadít fel a készleteiből.
FORRÁS:

https://www.portfolio.hu/

Törökország
A Világbank 2 százalékra csökkentette Törökország 2022-es gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését
A Világbank arra számít, hogy Törökország reál bruttó hazai terméke (GDP) 2%-kal nő 2022-ben a tavalyi 9,5%-ra becsült
növekedéshez képest, mivel a magas infláció miatt csökken a magánfogyasztás, amelyet az export fellendülése sem tud
ellensúlyozni. A Világbank előrejelzése 1 százalékponttal alacsonyabb az októberi prognózishoz képest, és 2,5
százalékponttal alacsonyabb a júniusi előrejelzésénél. Az várakozások szerint Törökország gazdasága 2023-ban csak 3%kal növekedhet.
A líra válsága és vágtató infláció közepette jöhet előrehozott választás Törökországban
A tavalyi év utolsó hónapjaiban rájárt a rúd a török lírára, a deviza rohamosan veszítette el értékét. A legnagyobb
gyengülést az őszi-téli hónapok hozták, amikor a jegybank ismét kamatcsökkentésbe kezdett, hogy megfeleljen Erdogan
elnök elvárásainak. A török elnök meggyőződése, hogy a magas inflációt a magas kamatok okozzák, de a valóság rácáfolt
az unortodox elképzelésre: a kamatcsökkentések hatására gyengült a líra és elszállt az infláció. A Fitch Solutions szerint

azonban 2022 a török líra számára további gyengülés után mélypont körüli stabilizálódást hozhat, az év második felében
pedig mérséklődhet az infláció. Ez pedig akár jól is jöhet Erdogan elnöknek, aki alighanem előrehozott választásra készül.
A török költségvetés egyenlege 21,6 milliárd dolláros hiányt ért el 2021-ben
A török központi költségvetés hiánya éves szinten 9,7 százalékkal, 192,3 milliárd török lírára (21,6 milliárd dollár) nőtt. A
2021 szeptemberében közzétett középtávú gazdasági program szerint a költségvetés hiányát tavaly 230 milliárd lírára
(27,7 milliárd dollár) becsülték. Törökország költségvetési bevételei 36,8 százalékkal, 1,4 billió lírára (158,4 milliárd
dollárra) nőttek tavaly. Kiadásai közel 1,6 billió lírát (180 milliárd dollárt) tettek ki 2021-ben, ami 32,9 százalékkal több,
mint egy évvel korábban.
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya január és november közt 10,8 milliárd dollárra csökkent
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya 10,8 milliárd dollárra (9,5 milliárd euróra) csökkent a január és november
közti időszakban a 2020 azonos időszakában mért 32,1 milliárd dollárról. Novemberben a folyó fizetési mérleg hiánya
éves szinten 866 millió dollárral 2,68 milliárd dollárra csökkent. A 12 havi gördülő hiány összesen 14,3 milliárd dollárt tett
ki.
FORRÁS:
https://www.hurriyetdailynews.com/
https://seenews.com/
https://turkinfo.hu/

Amerikai Egyesült Államok
Ellepnek egy szigetet a kriptomilliomosok, mert alig kell adózniuk
A kedvező adózási feltételek és a festői környezet vonzotta az első fecskéket. Egyre többen döntenek az odaköltözés
mellett, a helyiek közül azonban sokan nehezen tűrik el a jelenlétüket.
Egymilliárd forintos bevétellel robbanthat Amerikában a műhúsos magyar cég
Nemzetközi sikerre számít a húshelyettesítő termékek piacán a Plancraft Innovációs Kft., úgy vélik, az Egyesült
Államokban már az idén eljöhet az áttörés – közölte a budapesti székhelyű cég az MTI-vel szerdán.
Az Egyesült Államok további félmillió adag koronavírus elleni antitest készítményt vásárol az AstraZeneca-tól
Az Egyesült Államok bejelentette, hogy – a korábbi 700 ezres megrendelésen túl - további 500 ezer adag Evusheld
elnevezésű hosszú hatású antitest-kombinációt vásárol az AstraZenecatól. Az Evusheld az egyetlen antitestkombináció, melyet az Egyesült Államokban engedélyeztek a COVID-19 fertőzés megelőzésére. Az újabb 500 000 adag
szállítása 2022 első negyedévében várható.
Több nemzetközi légitársaság törölte járatait az Egyesült Államokba az 5G miatt
Több nemzetközi légitársaság bejelentette, hogy szerdától törölte járatait egyes amerikai repülőterekre, mivel attól
tartanak, hogy az ott kiépített 5G hálózatok megzavarhatják a repülőgépek kritikusan fontos berendezéseit.
Kezdődik… Az amerikaiak elégedetlenek Biden-nel
A CBS News felmérése szerint a legtöbb amerikai elégedetlen azzal, ahogy Joe Biden az inflációs és gazdasági
problémákat kezeli, ráadásul az emberek egyre zavaróbbnak találják a kormányzati Covid-útmutatást is.
Vegyél inkább használtat! – mondják és 100 milliárdos üzletet csináltak belőle
A használt autók piacán már megtörtént a paradigmaváltás: az USA-ban kétszer annyi használt autót adnak el, mint
újat. A Back Market nevű online platform azt szeretné, ha ugyanez megtörténne az elektronikai cikkek piacán. Összesen
egymilliárd dollárból terjeszkednek globálisan, és már hatmillió embert sikerült maguk mellé állítani.

Váratlan hír érkezett az USA-ból
A vártnál nagyobb mértékben romlott a fogyasztók hangulata az Egyesült Államokban decemberben a magas inflációval
kapcsolatos aggodalmak miatt.
Csökkent az amerikai kiskereskedelmi forgalom
Az Egyesült Államokban csökkent a kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma decemberben, az elemzők által várt
stagnálás helyett. Az amerikai kereskedelmi minisztérium pénteken azt közölte, hogy a kiskereskedelmi forgalom és
vendéglátás szezonális és naptári hatással kiigazított értéke decemberben 626,8 milliárd dollárt tett ki, 1,9 százalékkal
csökkent novemberhez képest, amikor 0,2 százalékos növekedést regisztráltak. Éves összevetésben 16,9 százalékkal
bővült a kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma decemberben. Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 19,3 százalékkal
haladta meg a 2020. évit.
Itt van Joe Biden csattanós válasza a kritikákra: 500 millió vakcinát vet be Amerika
Joe Biden utasította az amerikai kormányt arra, hogy további 500 millió koronavírus-teszt beszerzésére – írja a Reuters.
Mindezt annak érdekében, hogy eleget tegyenek az omikron variáns terjedéséből fakadóan megnövekedett
igényeknek. Az amerikai vezetés egyébként korábban is rendelt teszteket ugyanekkora mennyiségben.
Fauci: „Szinte minden amerikai el fogja kapni az omikront”
A tengerentúlon futótűzként terjed az omikron, a megnövekedett esetszám miatt a kórházak a kapacitásaik határait
súrolják, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója a vakcina felvételére buzdít. „Valószínű, hogy szinte mindenki meg fog
fertőződni az omikronnal az Egyesült Államokban” – mondta Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója.
Negyvenéves csúcsra szökött az infláció az Egyesült Államokban
Decemberben negyvenéves csúcsra nőtt a fogyasztói árindex 12 havi emelkedésének mértéke az Egyesült Államokban
a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics szerdai jelentése alapján.
Két éve nem volt ilyen alacsony az amerikai költségvetési deficit
Két éve nem volt olyan alacsony az amerikai költségvetés havi hiánya, mint tavaly decemberben, mert a gazdaság
élénkülésének a hatására nőtt a büdzsé bevétele, viszont csak szerényen emelkedett a kiadása, miután kifutott a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos több állami segélyprogram.
Amerikában már a Covid-fertőzött nővéreknek is dolgozniuk kell
A szakemberhiány váratlan és hihetetlen egészségügyi ajánlásokat hozott az országban. Már az is elképzelhető, hogy
fertőzött emberek felvegyék a munkát. Óriási a felháborodás. Az Egyesült Államokban a koronavírusjárvány, és
különösen annak omikron-variánshoz köthető legutóbbi fellángolása, szinte soha nem látott szakemberhiányhoz
vezetett az egészségügyben.
Vége az amerikai-orosz tárgyalásnak: az USA nem fogadta el az oroszok javaslatát
Az Egyesült Államok őszinte, nyílt megbeszélést folytatott Oroszországgal az ukrajnai válságról - jelentette ki hétfőn
este Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes a Genfben tartott tárgyalások lezárultával.
Rossz hírek az omikron-hullámról: Amerikában tombol a szupervariáns, csúcson a kórházak terhelése
Az Egyesült Államok 1,35 millió új koronavírusos esetről tett jelentést hétfőn, ez a legmagasabb egynapi esetszám a
járvány kezdete óta, amit a világ összes országa közül eddig jelentettek – írja a Reuters. Az esetszám rekord mellett a
nagy gond viszont az, hogy a kórházi ellátásra szoruló koronavírusosok száma is csúcsra futott.
A Fed volt döntéshozója szerint a jegybank négy nagy hibát is elkövetett az infláció elleni harcban
A Federal Reserve négy nagy hibát követett el, amely hozzájárult az infláció elszállásához - mondta William Dudley, a
New York-i Fed korábbi elnöke. Dudley szerint emiatt a jegybanknak most jelentősebb szigorítást kell végrehajtania,
mint azt a piac várja.

Nagyot ugrott az amerikai károsanyag-kibocsátás tavaly, még távolabb került a saját klímacéljától
A szenes erőművek fokozottabb igénybevétele és a koronavírus-járványból való gazdasági talpra állás, több közlekedés
együtt oda vezetett, hogy tavaly mintegy 6,2%-kal ugrott az Egyesült Államok üvegházhatású gázkibocsátása – derül ki
a Rhodium Group elemzéséből.
Már tömegek mondanak fel az egészségügyben és mennek inkább bolti eladónak vagy raktárosnak
A koronavírus-járvány újabb, omikron-variáns okozta fellángolása közepette egyre nagyobb problémát jelent, hogy az
egészségügyi dolgozók ezrei mondanak fel az amerikai kórházakban. Főként az ápolók hagyják el a pályát és mennek el
inkább a kiskereskedelembe dolgozni árufeltöltőként vagy kasszásként. Nem pusztán a bérek jelentik a problémát,
hanem a túlterheltség és a kiégés is. Magyarországon is elégedetlenek az ápolók a fizetéseikkel, az ügyeleti díjakkal és
szenvednek a megnövekedett munkamennyiségtől.
FORRÁS:
www.forbes.hu
www.mandiner.hu
www.portfolio.hu
www.hvg.hu
www.profitline.hu
www.index.hu
www.napi.hu

Kanada
Bevallották: Kanada 33 millió telefont követett a lezárások során
A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség olyan adatokhoz férhetett hozzá, amivel nyomon követhette az emberek
mozgását a koronavírus miatt bevezetett lezárások alatt.
FORRÁS:
www.mandiner.hu

Latin-Amerika és a Karib-térség
Így kell oltani: egy kommunista ország veri kenterbe a gazdagokat
Kuba számos nagy projektbe fogott bele az elmúlt évtizedekben, amelyek között jó néhány tragikus bukás, illetve több
csoda van. Utóbbiak közé tartozik a koronavírus elleni oltás kifejlesztése, illetve a sikeres oltási kampány, amelynek
köszönhetően Kuba lepipálja a világ leggazdagabb országait is – számolt be a The Guardian.
A forradalmat hirdető bandavezéren múlhat ki lesz Haiti következő államfője
Egyre kaotikusabb a helyzet Haitin. Mintegy fél évvel azután, hogy meggyilkolták az ország államfőjét, újév napján az
ügyvivő államfő, vagyis a kormányfő ellen követtek el merényletet, igaz, ez most sikertelen volt. Az igen bizonytalan
politikai helyzetű országban azonban egy valami biztos: az ország mintegy 60 százalékát ellenőrző, sok tucatnyi
fegyveres banda befolyása egyre erősebb, ami a váltságdíjért elkövetett emberrablások számában is látszik. A
legnagyobb befolyással bíró bandavezér, Jimmy Cherizier fél éve egyenesen forradalmat hirdetett az ország politikai,
gazdasági elitjével szemben. Bár még nem tudni, mikor tartják az új elnökről döntő választást, jelenleg úgy tűnik, csak
olyan politikusnak van esélye a győzelemre, aki élvezi a főváros nagy részét ellenőrző Cherizier támogatását is.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/

Afrika és Közel-Kelet
Egy milliárdos Covid-vakcina gyárat nyit Dél-Afrikában
Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök megnyitotta az új gyártóüzemet, amely Afrikában elsőként fog Covid-19 vakcinákat
gyártani a teljes előállítási eljárás elejétől a végéig. A Fokvárosban található Nant-SA létesítmény az Egyesült Államokban
élő, dél-afrikai születésű biotechnológiai milliárdos, Dr. Patrick Soon-Shiong kezdeményezése volt. Soon-Shiong célja,
hogy egy éven belül megkezdje a vakcinák gyártását, és 2025-ig évente egymilliárd adagot állítson elő. Dél-Afrikában két
másik létesítmény is található, amelyek félkész tételekből állítanak elő vakcinákat.
Etiópia: növekvő etióp-dzsibuti vasútvonali bevételek
Az Etiópiát Dzsibutival összekötő vasútvonal bevételei 37,5 százalékkel növekedtek 2021-ben a tárgyévet megelőző
évhez képest, így elérték a 86,5 millió US dollárt. 2021-ben a 756 km hosszú vasútvonal összesen 77 357 darab töltött
konténert szállított a végpontok között, amely a két ország közti kereskedelmi volumen 25 százalékát teszi ki.
Kétmillió ember szennyvizét tisztítja a magyar beruházás Ghánában
Kétmillió ember szennyvizét tudja kiváló minőségben megtisztítani az a szennyvíztisztító, amely Ghánában magyar
beruházásként épült, és amelyet Áder János január 15-én keresett fel az afrikai országban. A magyar államfő többnapos
afrikai látogatásán járt Kumasiban, ahol másfél éve a magyar Pureco-Unit Konzorcium kivitelezésében megvalósult
szennyvíztisztító működik. A projekt megtekintése után Áder János elmondta, hogy a beruházás megvalósulása jól
mutatja, amiről Magyarország a víz világtalálkozókon beszélt: hazánk nemcsak a problémákra világít rá, hanem a
megoldásokat is meg szeretné mutatni, elvinni azokat oda, ahol azokra a világban a legnagyobb szükség van.
Áder János magyar érdekeltségű projekteket keresett fel Kenyában
Magyar érdekeltségű projekteket keresett fel Kenyában Áder János január 18-án. A magyar államfő többnapos hivatalos
látogatáson tartózkodik a kelet-afrikai országban. A magyar köztársasági elnök ellátogatott a Munkás Szent József
Szakképzési Központba, amely Nairobi szegénynegyedében működik. A központ a Hungary Helps Program keretében
közel 280 ezer dollár (88 millió forint) támogatást kapott. Ezt követően az államfő és kísérete a Nemzeti Gerincsebészeti
Kórházat kereste fel, amely egy magyar-szlovén együttműködés keretében orvosi műszereket kapott. Magyarország
kezdeményezésére, magyar-szlovén együttműködés keretében valósult meg az a program, amelyben három kenyai
kórház, közöttük a Nemzeti Gerincsebészeti Központ orvosi műszerekhez és gyógyászati eszközökhöz jutott. Az államfő
meglátogatta azt a mintafarmot is, ahol a magyar fejlesztésű VízŐr nevű készítményt használják és forgalmazzák.
Lerövidítik a kötelező karantén időtartamát Izraelben
Az ötödik hullámban eddig több mint félmillió fertőzöttet azonosítottak, azonban a tényleges esetek száma ennek a
triplája is lehet.
Izraelben emelkedik a súlyos Covid-betegek száma
Kétszáz fölé emelkedett a súlyos Covid-betegek száma Izraelben a rohamosan terjedő omikron-vírusváltozat okozta
ötödik járványhullámban - jelentette a helyi média vasárnap.
Bővülhet a magyar-egyiptomi védelmi együttműködés
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hivatalában fogadta Mohamed El Shinawy urat, az Egyiptomi Arab Köztársaság
budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét január 6-án, csütörtökön. A tárgyaláson az aktuális
biztonságpolitikai kérdések mellett a felek áttekintették a két ország közötti védelmi együttműködés lehetséges
területeit. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a mostani találkozó egy újabb lehetőség a két ország közötti védelmi
kapcsolatok és azok fejlesztési irányainak áttekintésére. A tárcavezető hozzátette: Magyarország továbbra is nyitott a
katonai kapcsolataink erősítésére az észak-afrikai országgal.
Megalakult az új parlament Irakban
Mintegy három hónappal az előrehozott választások után, Irakban megalakult az új parlament, és újraválasztották
házelnöknek Mohamed al-Halbuszi szunnita politikust – írja az MTI. Az Irán-barát szervezetek jelentős veszteségeket

szenvedtek el a reformokat követelő, hónapokon át tartó utcai tüntetések kiváltotta októberi előrehozott választásokon.
Az eredményt szintén utcai tüntetéseken kérdőjelezték meg a voksoláson gyengén végzett politikai pártok támogatói.
Egy egész város közlekedése bénult meg a sztrájkok miatt
Libanonban ismét nagyon zuhant a pénz értéke, ez pedig sztrájkra késztette a polgárokat. Libanoni sofőrök tiltakoztak
az ország nagyon rossz gazdasági helyzete miatt útlezárásokkal a távirati iroda szerint. A tüntetők buszokkal és taxikkal
torlaszolták el a Bejrútba vezető fontosabb közutakat, amely miatt szintek kiürült az egész város. A hadsereg katonákat
küldött a fővárosba, hogy megpróbálják megtisztítani a fővárosi és főváros közeli utakat – írja az Index. A libanoni font
értéke nagyot csökkent, utoljára 2019-ben a kormányellenes tüntetések alkalmával volt ennyire gyenge. Akkor a
tiltakozások tízezrek munkahelyébe kerültek, a fizetőeszköz az értékének a 90 százalékát elvesztette.
Peking megkezdte negyedszázadra szóló együttműködését Teheránnal
Végrehajtási szakaszba lépett a Kína és Irán között tavaly megkötött, 25 évre szóló stratégiai együttműködési
megállapodás, mely átfogó gazdasági, katonai és biztonságpolitikai együttműködésről szól a két ország között. Vang Ji
kínai külügyminiszter és iráni kollégája, Hoszein Amirabdollahián a Csiangszu tartománybeli Vuhsziben találkozott.
Hoszein Amirabdollahián külügyminiszterként először látogatott Kínába.
Egymás kezébe csaphat Amerika két ősellensége
Hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodás megkötését javasolta Moszkva és Teherán között Ebrahim Raiszi
iráni elnök, amikor a Kremlben fogadta őt orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin. Átadtunk orosz kollégáinknak egy
dokumentumot a két ország közötti stratégiai együttműködésről, amely legalább húsz évre meghatározhatja a
kilátásokat - mondta Raiszi. Úgy vélekedett, hogy ennek hatására megsokszorozódhat a kétoldalú kereskedelmi és
gazdasági együttműködés nagysága, amely szerinte jelenleg "nem vált ki megelégedést".
Halálos támadás történt Abu-Dzabiban, több halottról érkeztek jelentések
Valószínűleg drónok okozta robbanás történt, majd ezt követően tűz keletkezett az Egyesült Arab Emírségek
fővárosában, Abu-Dzabiban, legkevesebb három ember meghalt, hat megsebesült – közölte a helyi rendőrség. Három
üzemanyagszállító teherautó robbant fel a fővárosi repülőtér közelében, egy olajvállalat raktárainál pedig tűz ütött ki a
légikikötő egyik építkezésén. A támadás elkövetőiként a jemeni húszi lázadók jelentkeztek.
Szaúd-Arábiában épít gyárat egy amerikai autógyártó
Először erősítette meg hivatalosan a Lucid Motors, hogy Szaúd-Arábiában építene autógyárat. A beruházás 2025-ben
vagy 2026-ban kezdődnek, a pontos dátum még nem ismert, mert a helyi hatóságoknak is engedélyezniük kell a terveket.
Andrew Liveris, a Lucid elnöke egy nyilatkozatban arról beszélt, hogy miután a vállalat sikeresen értékesíti autóit az USA
piacán, eljött az ideje a terjeszkedésnek. Az amerikai sajtó szerint Dzsidda városa lehet az üzem helyszíne, ami egyben
Abdullah király kedvenc városának számít, és komoly gazdasági övezetet alakítottak ki ott.
Izrael kegyeit keresik a líbiai riválisok
Politikai káosszal és kiszámíthatatlansággal néznek szembe a líbiaiak, miután a december 24-ére kiírt elnökválasztás
elmaradt. Egyelőre nincs konszenzus a hogyan továbbról, arról, hogy lesz-e végül szavazás és ha igen, mikor, milyen
szabályokkal. Jó hír azonban, hogy a törékeny békefolyamat a nemzetközi közösség által javasolt menetrend felborulása
ellenére sem omlott össze. A különböző milíciák eddig nem estek egymásnak, vélhetően azért, mert a hatalomért
viaskodó kulcsszereplők a fegyverek helyett egyelőre inkább politikai-diplomáciai eszközöket vetnek be, a helyzetre
befolyással bíró országoknál lobbiznak.
Épp lakhatatlanná válik a világ egyik legnagyobb olajhatalma
Kuvait a vadon élő állatok számára már szinte lakhatatlan, de a társadalom is érzi a bajt. A kormányzatnak viszont nem
prioritás a környezetvédelem: keveset ígérnek és azt sem nagyon tartják be. A nyári csúcsokon simán 50 Celsius fok felett
van a hőmérséklet, az eddigi rekord 2016-ban 54 fok volt. Viszont sokkal gyorsabban melegszik az ország, mint azt
gondolták: egyes részek 2071 és 2100 között 4,5 fokkal melegedhetnek fel a helyi Környezetvédelmi Hatóság becslése
szerint, ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak az élővilág, de az ember számára is lakhatatlanná válhatnak a helyek.

Elindult a jegyértékesítés a 2022-es katari-vb-re
A szurkolók már foglalhatnak jegyeket a november 21-én kezdődő katari labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire,
melyek közül a legolcsóbb, csoportmérkőzésekre szóló jegyek 70 dolláros (22 ezer forint) áron érhető el a külföldiek
számára. Az AP amerikai hírügynökség összeállítása szerint ez egyharmaddal olcsóbb, mint a 2018-as oroszországi
tornán értékesített jegyek ára. A katari lakosok azonban külön kedvezményben részesülnek, ők már akár 40 riyal (3 ezer
forint) értékben is jegyhez juthatnak. A döntőre szóló első osztályú jegyek ára 1598 dollárt (mintegy 500 ezer forint)
kóstálnak.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba
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Ausztrália
Ausztrália hátizsákos turistáknak fizetne, hogy utazásuk alatt töltsék be a Covid miatt megüresedett állásokat
Egy televíziós sajtótájékoztatón Scott Morrison ausztrál miniszterelnök 630 ausztrál dollár (140 ezer forint) vízumkérelmi
díjat ígért minden olyan hátizsákos utazónak vagy diáknak, aki a következő két-három hónapban érkezik az országba, és
hajlandó munkát is vállalni, miközben átutazik Ausztrálián, írja az RT. „Utazzanak végig az országon, közben segítsenek
be a mezőgazdasági munkákba, a vendéglátóiparba”– kérte Morrison hozzátéve, hogy 3 millió ausztrál dollárral segítik a
turizmus reklámkampányát.
Ausztrália is elfogadja a Szputnyik V-t
Az ausztrál gyógyszerhatóság mostantól elfogadja a külföldről beutazók koronavírus elleni védettségének igazolására a
kétdózisú Szputnyik V oltásról szóló igazolást is – olvasható az ausztrál egészségügyi minisztérium holnapján.
Ez is eljött Ausztráliában az omikron miatt: túl van a szigetország a legszomorúbb napon
Ausztráliában még sosem haltak meg olyan sokan egy nap alatt a koronavírus szövődményei miatt, mint kedden. A
gyorsan terjedő omikron-variáns megterheli a kórházakat, ahol annyian vannak már, amennyire még nem volt példa a
járvány kirobbanása óta – mutat rá a Reuters.
Az új idők jele: a világ legnagyobb szénkikötőjét zöldenergiával működtetik
Az ausztráliai Newcastle a világ legnagyobb szénrakodó tengeri kikötője, ahonnan jelenleg is az éves ausztrál szénexport
mintegy 40 százalékát hajózzák be Kínába, Japánba, illetve Ázsia más országaiba. A kikötő maga azonban - a spanyol
Iberdolával kötött friss megállapodással, de egy nagy tervezési csomag eredményeként - teljes egészében megújuló
energiára támaszkodva működhet.
FORRÁS:
www.telex.hu
www.vg.hu
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Új-Zéland
Gyapjúból készítenek újrahasznosítható műanyagot Új-Zélandon
A csendes-óceáni szigetországban jóval több a juh, mint az ember: 4,4 millió lakosra 30 millió birka jut. Az ország
exportbevételeinek egy igen jelentős részét a gyapjútermelés adja, azonban ennek többsége nem a luxus minőséget
jelentő merinó gyapjúból származik, a „csupán átlagos” minőségű gyapjú ára viszont egy ideje lejtmenetben van.
Fejenként egyetlen citrom jár az új-zélandi szupermarketekben
Komoly citromhiánnyal küzdenek az új-zélandi szupermarketek, mivel a járvány továbbra is jelentől késéseket generál az
import szállítmányok megérkezésében.
Majdnem tönkretették a gazdaságot: a járvány ürügyén zárja ki a képzetlen migránstömegeket Új-Zéland
A gazdag befektetőket helyezi előtérbe az alacsonyan képzett bevándorlók helyett az ország, mert rájöttek, hogy az
alacsonyan képzettek tömegei nem hoztak valódi értéket a gazdaságba, sőt, visszafogták a növekedést. Hiába a szigorú
járványügyi korlátozások, Új-Zéland megújította a leggazdagabb külföldieknek szóló vízumprogramját. A program
keretében vállalni kell legalább 3 millió dollár befektetését (vagy három év leforgása alatt 10 millió dollár). Ha ez teljesül,
már készülnek is a letelepedési papírok, még akkor is, ha egyébként az ország határai a járvány miatt zárva vannak.
FORRÁS:
www.greendex.hu
www.trademagazin.hu
www.mandiner.hu
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