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
Elvesztik az oltási igazolásuk érvényességét, akik csak egy Janssen-vakcinát kaptak Ausztriában
Január 3-án mintegy 75 ezer oltási igazolás veszítheti el érvényességét Ausztriában azért, mert a Johnson&Johnson
Janssen nevű egyadagos vakcináját már nem ismerik el teljes értékű oltásnak – számolt be az ORF. Az érvényes oltási
igazoláshoz az érintetteknek egy második oltást is fel kell venniük, ehhez Ausztria a Pfizer/Biontech vagy a Moderna
vakcináját ajánlja. A szabály novemberi életbe lépésekor mintegy 260 ezren voltak oltva Janssennel Ausztriában, közülük
75 ezren nem vették fel az újabb oltást.
Dominánssá vált Ausztriában az omikron-variáns
Ausztriában a múlt év végére dominánssá vált a koronavírus korábbinál fertőzőbb, világszerte terjedő omikron variánsa.
Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) adatai szerint az 52. naptári héten Ausztriában 2915
esetben mutatták ki a delta mutációt, míg 4360 esetben az omikron variánst. Összehasonlításul az 51. naptári héten a
delta mutációt 5953 esetben azonosították, míg az omikron variánst 1905 esetben. Eddig Ausztriában 6768 ember
szervezetében mutatták ki az omikront. Az AGES ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az adatokat még
pontosíthatják.
Pénzzel ösztönözné az oltási kedvet az osztrák kancellár
"Oltási prémium" bevezetését tervezi Karl Nehammer. Országában ugyanis drámaian visszaesett az oltási kedv. A
hatóságok szerint a hétnapos átlag mostanra napi 36 ezerre esett vissza -írja a Spiegel Online. Egy hónappal ezelőtt a heti
átlag még napi 110 ezer oltás körül volt. Ráadásul a vakcinák többsége harmadik, emlékeztető oltás, és csak körülbelül
tíz százalékuk első oltás.
Életbe lépett Ausztriában az eutanáziatörvény
Január 1-én hatályba lépett az a tavaly decemberben megszavazott törvény, amely lehetővé teszi Ausztriában az
asszisztált öngyilkosságot. A BBC cikke szerint az eutanáziatörvényt még tavaly decemberben fogadta el az osztrák
parlament. Szombattól a halálos betegségben szenvedő vagy tartósan legyengült állapotban lévő felnőttek dönthetnek
a „kegyes halál" mellett.
Bejelentették: beszáll a magyar állam az Aegon és az Union biztosítókba!
Hosszas egyeztetések és helyezkedések után nyilvános mérföldkőhöz érkeztek a magyar állam tárgyalásai az áprilisban
megakadályozott Aegon-eladással kapcsolatban. Az osztrák Vienna Insurance Insurance Group átadja két magyarországi
biztosítójának 45%-át a magyar állam számára, így a végre tulajdonost váltó Aegon mellett meglévő érdekeltsége, az
Union is közös osztrák-magyar tulajdonú biztosítóvá válhat. Magyarország harmadik és hatodik legnagyobb
biztosítójáról van szó, amelyek 19%-os együttes részesedésükkel piacvezetői a biztosítási szektornak.
Nőtt a magyar vendégmunkások száma Ausztriában
Ausztriában a szezonális ingadozást is figyelembe véve több magyar dolgozik, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Az utóbbi
egy évben megint Magyarországról vették fel a legtöbb vendégmunkást. Németországban viszont némi csökkenést
mutat a magyar alkalmazottak száma a vírusválság előtti állapothoz képest - írja a Privátbankár.hu.
Akár 30 ezer vendéglátós állás is megszűnhet Bécsben
Súlyos nyomokat hagyhat a koronavírus negyedik hulláma és a legutóbbi lockdown az osztrák főváros, Bécs turisztikáján
- mondta Norbert Kettner, a város idegenforgalmi igazgatója a Der Standardnak. Kettner arra számít, hogy a bécsi
turisztikai vállalkozások egyötödének be kell majd zárnia és ezen valószínűleg az sem segít, hogy Németország feloldotta
az Ausztriára vonatkozó utazási figyelmeztetést.
FORRÁS:
www.euronews.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Koronavírus korlátozások: meghátrált a belga kormány
A belga kormány visszavonta a koronavírus-járvány megfékezésére nemrégiben bevezetett, szigorított korlátozó
intézkedések egy részét, bizonyos feltételek mellett hamarosan újra megnyithatnak a mozik, a színházak és a
koncerttermek - jelentette a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán.
Belgiumban is jön a kötelező oltás? Megszólalt a miniszterelnök
Alexander De Croo belga miniszterelnök "kész megfontolni", hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni védőoltást
Belgiumban - közölte a La Libre Belgique című napilap hétfőn. A francia nyelvű újság jelentése szerint Alexander De Croo
egy lapnyilatkozatában mindenekelőtt azt hangsúlyozta:jobb meggyőzni az embereket, mint erőltetni a beoltást. Amikor
azonban azt látjuk, hogy az intenzív osztályokon ötször annyi a be nem oltott ember, mint a beoltott, nem kerülhetjük el a
kérdést - fogalmazott.
Szigorítások Belgiumban az omikron variáns miatt
A belga kormány szerda este szigorításokat jelentett be, amelyektől azt reméli, hogy segítenek lefékezni a koronavírus
omikron variánsának terjedését. A rendelkezések értelmében vasárnaptól a moziknak, színházaknak és
koncerttermeknek be kell zárniuk, és tilos lesz minden olyan beltéri rendezvény megtartása, ahol több mint 200 ember
vesz részt.
Belgium lekapcsolná atomerőműveit 2025-ig
A belga kormány megerősítette azt a korábbi döntést, amely szerint 2025-ig fokozatosan lekapcsolják az országban
működő atomerőműveket, miközben fenntartják a kutatásokat és befektetéseket az új atomenergia-technológiákba jelentette be csütörtökön Alexander De Croo miniszterelnök.
Kitiltották Brüsszelből az Euro 4-es és a 11 évnél idősebb dízelautók egy részét
A szabálysértő autósokat 125 ezer forintnyi euróra bírságolhatják. Január 1-től az Euro 4-es és annál alacsonyabb
besorolású dízelautók, valamint egyes 11 évnél idősebb járművek környezetvédelmi okokból nem közlekedhetnek a
brüsszeli régióban – írta az MTI szerint a La Libre Belgique című napilap hétfőn. A belga főváros 2019 januárjától alacsony
kibocsátási zónát (Low Emission Zone – LEZ) hozott létre, amelyen belül a legszennyezőbb, elsősorban dízelüzemelésű
járművek közlekedését fokozatosan megtiltják.
Holland kormányfő: követtünk el hibákat a koronavírus elleni védekezésben
Mark Rutte a Telegraaf című holland napilapnak adott interjúban elismerte, hogy kormánya hibákat követett el a
koronavírus elleni védekezés stratégiájában. A holland miniszterelnök szerint a legnagyobb hiba az volt, hogy nem
kezdték el korábban az emlékeztető oltás beadását népszerűsítő kampányt – írja az MTI.
Hollandiában egyre több az új fertőzött, a kórházakban viszont csökken a betegek száma
A holland kórházakban november közepe óta most kezelik a legkevesebb koronavírusos fertőzöttet, azonban mintegy
háromhetes folyamatos csökkenés után ismét nő az új esetek száma – írta csütörtökön a helyi sajtó a legfrissebb
statisztikák alapján.
Rohamrendőrökkel oszlatták fel a hollandok a lock-down ellenes tüntetést
Rohamrendőrök oszlattak fel vasárnap Amszterdamban egy betiltott tüntetést, amelynek résztvevői a koronavírusjárvány nyomán elrendelt korlátozások ellen tiltakoztak. Az ANP holland hírügynökség beszámolója szerint mintegy
kétezren vettek részt a belvárosi Rijksmuseum előtt tartott tiltakozó akción. A múzeum előtti tér kiürítését Femke
Halsema amszterdami polgármester rendelte el.
FORRÁS:
www.turizmus.com
www.portfolio.hu
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www.hvg.hu
www.24.hu

Bulgária
Bulgária nem kér a NATO által kilátásba helyezett erősítésekből
Sztefan Janev bolgár védelmi miniszter szerint Bulgária nemzeti érdeke azt kívánja, hogy az országba ne érkezzen több
NATO-katona. A NATO katonai jelenlétének megerősítése a kelet-európai térségben annak kapcsán merült fel, hogy
Oroszország csapatokat vont össze az ukrán határ mentén. Az USA és a NATO figyelmeztette Oroszországot, hogy egy
Ukrajna elleni újabb támadás súlyos válaszlépéseket vonna maga után.
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 119,5 millió eurót tett ki 2021 első tíz hónapjában
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 119,5 millió eurót (135,1 millió dollár) tett ki 2021 első tíz hónapjában, szemben
az előző év azonos időszakában elért 263,4 millió eurós többlettel. A folyó fizetési mérleg hiánya a január-októberi
időszakban a 2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékának felelt meg.
Szigorít a beutazás feltételein Bulgária az omikron-variáns terjedése miatt
A zöldigazolvány mellett negatív PCR-tesztet kér Bulgária január 7-től az Európai Unió szinte minden tagállamából érkező
utazóktól. A koronavírus omikron-variánsának terjedését előznék meg az intézkedéssel, az országban ugyanis az új év
első napján regisztrálták az első 12 omikron-fertőzöttet, ezután pedig hirtelen növekedésnek indult a koronavírusfertőzöttek száma. Január 5-én 6200 új esetet jelentettek az országban, míg egy nappal korábban 1900-at regisztráltak.
Az új szabályok szerint a piros zónába sorolt uniós tagállamokból érkezőknek a zöldigazolvány mellett egy 72 óránál nem
régebbi PCR-teszt eredményére is szükségük van ahhoz, hogy beléphessenek Bulgáriába. Bulgária olyan országokat sorol
a piros zónába, amelyekben az utóbbi 14 napban több mint 500 koronavírus-fertőzött jutott 100 ezer lakosra. Az EU-s
tagállamok közül jelenleg csak Ausztria, Magyarország, Luxemburg és Románia nem piros zónás.
FORRÁS:
https://maszol.ro/
https://seenews.com/

Csehország
Köszi, líra, lerohanják a csehek Törökországot
Miközben Csehországban a szakemberek napra pontosan megjósolták, mikor veszi át az uralmat a járványban az omikron
koronavírus-változat, az emberek inkább azzal törődnek, hogy kihasználják a rendkívül kedvező törökországi utazási
lehetőségeket.
Csehországban kötelező lesz a koronavírus-teszt a munkavállalók számára
A cseh kormány jóváhagyta a kötelező Covid-19 teszt bevezetését minden vállalatnál, minden dolgozó számára. A döntés
azokra is vonatkozik, akik átestek a vakcináció teljes ciklusán. A kötelező tesztelés január 17-től vezetik be, a vizsgálatot
3-5 napos időközzel végzik. Csehországban azt remélik, hogy az ilyen intézkedések segítenek megakadályozni az
Omicron-törzs erőteljes terjedését.
Fiala: Az önálló Csehország megalakulása óta az idei lesz a legbonyolultabb és legnehezebb év
Az új cseh kormányfő azzal indította újévi beszédét, hogy nincs jó híre Csehország polgárai számára. Elmondása szerint
az önálló Cseh Köztársaság megalakulása óta az idei lesz a legbonyolultabb és legnehezebb év. A miniszterelnök szerint
a csehek nemcsak a coviddal fognak találkozni, hanem az inflációval és az energiaárak növekedésével is.

Elfordul Csehország a V4-től?
Az új cseh miniszter Visegrád meghaladásáról és egy új szövetségről beszél. Mikuláš Bek cseh európai ügyekért felelős
miniszter december végén a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy hazája a 2022 második felében
esedékes Európai Tanács soros elnöki posztjának cseh átvételét arra használná fel, hogy szorosabb kapcsolatokat
alakítson ki az EU fősodorhoz tartozó országaival. Andrej Babiš volt miniszterelnök választási kudarcának napjától
gyakorlatilag az az egyik kulcskérdés, hogy az új cseh kormány elfordul-e a Visegrádi Négyektől, akadályozza-e a
szövetség szorosabbá válását vagy folytatja annak építését.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.life.karpat.in.ua
www.korkep.sk

Egyesült Királyság
Megmerevedett a brit munkaerőpiac még a járvány és technológiai fejlődés ellenére is
Az Egyesült Királyságban a várakozások ellenére folyamatosan csökken a munkaerőpiaci változások intenzitása. A
pandémia sok szempontból diszruptív hatása ellenére a változások mértéke messze elmarad az 1980-as években
végbement folyamatok hatásaitól. A Resolution Foundation és a London School of Economics új kutatása szerint a
munkaerőpiac változásának üteme az elmúlt évtizedekhez képes most érte el a legalacsonyabb szintet.
Annyi a fertőzött Nagy-Britanniában, hogy a légitársaságok feleslegesnek tartják a kötelező tesztelést
Múlt heti becslések alapján Nagy-Britanniában 25-ből 1 ember fertőzött lehet a koronavírussal, ezért a légitársaságok úgy
vélik, nincs már sok értelme Covidra tesztelni az utazóközönséget. Az utazási irodák és légitársaságok szerint a NagyBritanniába érkezők és az országból indulók kötelező tesztelése hátráltatja a szektort abban, hogy a világjárvány okozta
válságból felépüljön, miközben az omikron hullámban már annyian fertőződtek meg, hogy érdemi jelentősége nincs is a
tesztelésnek - írja a BBC.
A brit cégvezérek már bánják a Brexitet
A választók egy része is megbánta, hogy a kilépésre szavazott. A brit közszolgálati adó több helyi vállalatvezért is
mikrofonvégre kapott az utóbbi napokban az uniós kilépés kapcsán. Panaszokból pedig nem volt hiány. Egy
ajándékdobozokat terjesztő cég vezetője azt mondta: olyan drága lett a kereskedés az EU-s piacokon, hogy nekik az öreg
kontinensnél már az Egyesült Államok és Ausztrália is olcsóbb. Közben egy radiátorgyártó, amely a brit Birmingham-ben
is jelen van, nemrég jelezte, hogy nem Angliában, hanem Lengyelországban fognak inkább tovább bővülni.
Boris Johnson: lezárások nélkül átvészelhető az omikron-hullám
Az omikron koronavírus-változat elterjedése a korábbi vírusvariánsoknál jóval kevesebb súlyos megbetegedést okozott,
és a brit oltási kampány is rendkívül sikeres, így megvan az esély arra, hogy Nagy-Britannia újbóli teljes lezárás nélküli
átvészelje az omikron okozta fertőzési hullámot - mondta keddi sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit miniszterelnök.
Változás érlelődik a brexit árnyékában
Liz Truss brit külügyminiszter feladatkörének bővítése a brexitügyekkel többet jelenthet, mint egyszerűen a londoni
kormány némi átalakítását, lehet, hogy emelkedése előre jelzi, hogyan változhat meg a kormányzó Konzervatív Párt
gazdaságpolitikája.
Angliában kötelezővé tették a tantermi maszkviselést
Az angliai középiskolákban a tanulókat arra fogják felszólítani, hogy a karácsonyi szünetről visszatérve viseljenek
maszkot a koronavírus omikron variánsával szembeni védekezés érdekében – közölte Nadhim Zahawi oktatási miniszter
vasárnap. A politikus a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent cikkben kifejtette, az
omikron terjedése miatt ezt a kiegészítő, ideiglenes intézkedést a következő hetekben javasolják bevezetni a
középiskolai osztálytermekben.

56 milliárd forintnak megfelelő összeget utalt el véletlenül ügyfeleinek egy brit bank karácsonykor
Tévedésből fizetett ki 130 millió fontot karácsonykor a Santander bank brit leányvállalata. Most több mint 75 ezer
ügyfelüktől próbálják meg visszaszerezni az összeget, amihez más bankok segítségét is kérik.
FORRÁS:
www.hvg.hu
www.novekedes.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.index.hu
www.vg.hu
www.hu.euronews.com

Franciaország
Koronavírus: rekordot döntött az új fertőzöttek száma Franciaországban
Százezer fölé emelkedett Franciaországban szombaton az egy nap alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek
száma, a járvány kirobbanása óta nem volt példa ilyen magas értékre az országban.
Rövidítik a karanténidőszakot Franciaországban
Franciaországban legkésőbb négy hónapon belül be kell adatni a 2. után a 3. oltást is a koronavírus ellen ahhoz, hogy
valakit teljes mértékben védettnek tekintsenek. Olivier Veran egészségügyi miniszter bejelentette, hogy február 15-étől
vezetik be ezt az intézkedést, a mostani 7 hónapos időszak helyett.
Koronavírus: nagy bajban vannak a francia kórházak
Végtelenül kimerült egészségügyi dolgozók, és jelentős munkaerőhiány. Ez jellemzi a francia kórházakat. Az orvosok és
ápolók egy része betegszabadságon van, mert valamilyen formában érintett a fertőzöttségben. Egy másik részük nem
veheti fel a munkát, mert nem oltatta be magát. Vannak olyan kórházak Franciaországban, ahol az ágyak egy ötödét nem
használhatják munkaerőhiány miatt.
Indul a francia uniós elnökség, ezek a témák lesznek napirenden Brüsszelben hat hónapon át
Európa szuverenitásának és önállóságának növelése lesz a január elsején kezdődő francia uniós elnökség fő feladata. A
hathónapos periódus egybeesik az ottani elnökválasztási kampánnyal is.
Franciaországban a turizmus fellendítése lehetetlen küldetésnek látszik
Az UMIH, a francia szállodai és éttermi szakszövetség elnöke szerint a turizmus fellendítése az új korlátozások mellett
lehetetlen küldetés lesz: egy új sivatagi átkelés előtt állunk, sok bizonytalansággal.
Óriási durranás: rekordokat dönt a francia pezsgőipar
Koccinthatnak örömükben a francia pezsgőgyártók újévkor, ugyanis idén az eladások várhatóan meghaladják a 2019-es
rekordév szintjét is, és 5,5 milliárd eurót tehetnek ki. Jean-Marie Barillere, a CIVC pezsgő ipari szövetség társelnöke és a
Moët & Chandon igazgatója bejelentette, hogy az ágazat idén előreláthatóan 315 millió palackot értékesíthet. Az erős
export – különösen az angolszász országokba – nagymértékben hozzájárul a rekord eléréséhez.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.hu.euronews.com
www.turizmus.com
www.vg.hu

Horvátország
A horvát kormány szünetelteti az INA visszavásárlását
Úgy gondoljuk, hogy a megváltozott körülmények között célszerű, ha szüneteltetjük az INA nemzeti olajvállalatban lévő
MOL részesedés visszavásárlásának folyamatát – nyilatkozta Andrej Plenković horvát miniszterelnök. A horvát
kormányfő hozzátette: döntés született, hogy a svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordulnak, s a genfi Nemzetközi
Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL), mint választott bíróság számukra kedvezőtlen határozatának felülvizsgálat
kérik. Míg Tomislav Ćorić gazdasági és fejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a felülvizsgálat a részvényesek közti
megállapodásra és a gázüzletágra vonatkozó szerződésre irányul.
A Horvátországba irányuló nettó külföldi működőtőke-beáramlás 594 millió euróra nőtt a harmadik negyedévben
A közvetlen külföldi befektetések (FDI) nettó értéke Horvátországba 594 millió euróra (673 millió dollárra) nőtt 2021
harmadik negyedévében, ami 379 millió euróval haladja meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A külföldi
működőtőke-befektetések növekedése döntően a bankok és a külföldi tulajdonú vállalkozások visszatartott
nyereségéhez köthető, amely észrevehetően nagyobb, mint 2020 azonos időszakában.
Horvátország is betiltja az egyszer használatos műanyagokat
Az EU-s szintű intézkedésre azért volt szükség, mert a jogszabály által korlátozott műanyagok a világ összes tengeri
szemetének 70%-át teszik ki. Az irányelv alkalmazóinak körébe az eredetileg tervezett 2021 nyara helyett némi
csúszással, 2022. január 1-től Horvátország is belépett. Ennek köszönhetően januártól tilos az olyan egyszer használatos,
műanyagból készült tárgyak használata és forgalmazása, mint például az evőeszközök (villák, kések, kanalak, pálcikák,
tányérok és szívószálak), fülpiszkálók, léggömbpálcikák és ételtartók, illetve oxidatív úton lebomló műanyagból vagy
expandált polisztirolból készült poharak. Az említett tárgyakat az érintetteknek biológiailag lebomló anyagokkal kell
helyettesíteniük, mint amilyen például a papír, a vászon vagy a fa.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/

Írország
Magasabb árakkal szorítanák vissza az alkoholizmust az írek
Életbe lépett Írországban az ír kormány által engedélyezett törvény, amellyel hatósági árminimumot szabnak a szeszes
italoknak – írja a BBC. Az új jogszabály az italboltokra, a boltokra és a szupermarketekre is vonatkozik. A szabály
értelmében egy üveg borért nem lehet kevesebbet kérni, mint 7 euró 40 cent (nagyjából 2700 forint), egy doboz sör
esetében pedig 1 euró 70 centes árat szabtak meg (620 forint). A több mint 40 százalékos alkoholtartalommal bíró italok
esetében 20 euró 70 centes árat (7500 forint) szabtak meg az országban. A whiskeynek külön árhatárt hoztak: egy 700
milliliteres üveget nem lehet 22 eurónál (8000 forint) olcsóbban értékesíteni.
Rekordmagas a Covid-19 esetszám az omikron variáns miatt
A számottevően megemelkedett fertőzöttek száma. Ennek oka az omikron variáns terjedése, ami az esetek több mint 90
százalékát teszi ki. Január 1-én 23 281 új megbetegedést regisztráltak, ami a legmagasabb esetszám a járvány kezdete
óta. Ugyanakkor a magas átoltottság miatt a vírus az esetek többségében enyhe lefolyású. Írországban eddig összesen
több mint 7,49 millió adag vakcinát adminisztráltak. Az emlékeztető oltást pedig eddig több mint 2,1 millióan kapták
meg. A teljes immunitással rendelkezők aránya 90,76 százalék a 12 év feletti lakosság esetében.
Írország támogatja a társasági adóról szóló uniós irányelvet
Írország támogatni fogja a francia elnökséget abban, hogy a jövő év első felében megállapodás jöjjön létre a 15 százalékos
minimális társasági adóról szóló irányelvről – tette közzé nyilatkozatában az ír Pénzügyminisztérium (DoF). A
minisztérium közleménye szerint "a jogalkotási javaslat egyes szempontjait a tisztviselők részletesen meg fogják

vizsgálni, és Írország várakozással tekint a törvénytervezetről szóló tanácsi megbeszélésekre, amelyek január elején
kezdődnek."
Egekbe szöktek az ír ingatlanárak
Az ír ingatlanárak átlagosan 7,7 százalékkal emelkedtek 2021-ben a Daft.ie ingatlanbérlő és értékesítő weboldal
legfrissebb jelentése szerint. Országos szinten az ingatlanok ára 2021 utolsó negyedévében átlagosan 290 998 euró volt,
ami 0,6 százalékkal magasabb, mint 2021 harmadik negyedévében. Galway városában az árak 1,6 százalékkal, 322 543
euróra emelkedtek, míg Dublinban 3,4 százalékkal, átlagosan 405 259 euróra. Cork városában az árak 5,5 százalékkal 313
436 euróra, míg Limerick és Waterford városokban 6,4 százalékkal 234 908 euróra, illetve 7,5 százalékkal 211 023 euróra.
Az öt nagyvároson kívül átlagosan 11,5 százalékkal emelkedtek az árak 2021-ben.
Az Európai Unió intézményeiben hivatalos lett az ír nyelv
Az ír nyelvet felvették az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelvei közé, illetve a munkavégzés hivatalos nyelve is
lett, ezáltal státusza mostantól egyenrangú lesz az EU többi hivatalos nyelvével. Az ír nyelv 2007. január 1-jén kapott
hivatalos státuszt, de a fordítói személyzet hiánya miatt egy olyan határozat volt érvényben, ami korlátozta az ír nyelvre
lefordított anyagok mennyiségét. Amikor Írország 1973-ban tagállam lett, kizárólag az európai szerződéseket fordították
le ír nyelvre. Az ír kormány 2005-ben kérelmezte az ír nyelv uniós hivatalos és munkanyelvvé tételét, melyet követően
2007. január 1-jén megkapta ezt a státuszt. Mostantól az EU által közzétett összes dokumentumot írre is lefordítják. Az
utóbbi években az ír nyelvű fordítások mennyisége csaknem hatszorosára nőtt; a 2016. évi nyolcezerről csaknem 46
ezerre 2021 októberére.
Európában az ír légiközlekedési ipart érintette legsúlyosabban a járvány
Az Eurocontrol légiforgalomért felelős szervezet felmérése szerint a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások
2021-ben az ír légiközlekedési ipart érintették legsúlyosabban Európában. Ugyanakkor 2021. decemberében - az európai
légitársaságok közül - már a Ryanair teljesített a legjobban. A 2021. évi negatív teljesítményhez az járult hozzá, hogy az
ír kormány Európa egyik legszigorúbb korlátozásait vezette be a világjárvány idején.
FORRÁS:
www.mandiner.hu
www.gov.ie
www.irishtimes.com

Lengyelország
670 ezres lengyel oltásellenes szélsőjobbos oldalt törölt a Facebook, óriási a felháborodás
A Facebook szerdán eltávolította a lengyel nacionalista ellenzéki Konföderáció párt oldalát, ami felháborodást váltott ki
a jobboldaliak és a kormány részéről, akik arra panaszkodtak, hogy az amerikai techóriás megsérti a szólásszabadságot.
Nagyon alábecsülte az inflációt Lengyelország
Az elemzői várakozásoknak megfelelően újabb kamatemelésről döntött a lengyel jegybank (NBP) monetáris politikai
tanácsa (RPP) kedden. Az RPP döntése értelmében szerdától 50 bázisponttal emelkedik az irányadó kamat 1,75
százalékról 2,25 százalékra.
Jelentősen növekedett az illegális bevándorlás Lengyelországban
Jelentősen növekedett tavaly a lengyel–belarusz határon zajló illegális bevándorlás, a határsértési kísérletek
megszaporodásával együtt megugrott az őrzött befogadóközpontokban elhelyezett migránsok, valamint az
embercsempészettel gyanúsítottak száma – derül ki a lengyel határőrség szóvivőjének hétfői beszámolójából

Lengyelország és Ukrajna újra barátok
Félretették emlékezetpolitikai nézeteltéréseiket és ehelyett a közös ellenségre koncentrálnak. Több magas szintű
kapcsolatfelvétel is volt az elmúlt napokban Varsó és Kijev között. Már időszerű volt, mert a két szomszédállam
kapcsolatát megzavarta az emlékezetpolitika, lengyel kormányfő például évek óta nem járt a szomszédos államban.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarnemzet.hu
www.nepszava.hu

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.
Bezárnak a szolgáltatások, még a családokat is korlátozzák – így zajlik az ötödik hullám Németországban
Újabb járványügyi korlátozásokat vezettek be több német tartományban, hogy akadályozzák az omikron variáns
terjedését. A szövetségi kormány szerint elkerülhetetlen, hogy a minden korábbinál ragályosabb omikron variáns
szétterjedésével elinduljon a koronavírus-járvány ötödik hulláma, amely az egyszerre megbetegedő munkavállalók nagy
száma miatt akár a kritikus infrastruktúra, az egészségügyi ellátórendszer, a rendőrség és az áramszolgáltatás működését
is veszélyeztetheti.
Fordulat Németországban: örülhet Magyarország?
Novemberben a piaci várakozásoknál lényegesen nagyobb mértékben nőttek a német gyáripari megrendelések havi
szinten. A német gyárak novemberben 3,7 százalékkal emelkedtek októberhez képest, amikor 5,8 százalékos csökkenést
mértek. Piaci elemzők szerényebb, 2,1 százalékos havi növekedést vártak - írja az MTI a német szövetségi statisztikai
hivatal, a Destatis csütörtöki adatai alapján.
Jövőre 30 milliárd euróval kevesebb adót fizetnek a németek
Az új német kormány 30 milliárd euró értékű adókedvezményt fog nyújtani magánszemélyeknek és vállalatoknak ebben
a törvényhozási időszakban - idézte a Reuters Christian Lindner pénzügyminisztert, aki a Bild am Sonntagnak adott
interjút. Megjegyezve, hogy a 2022-es költségvetést még az Angela Merkel kancellár vezette előző kormány állította
össze, Lindner elmondta, a tervezetben többek közt az szerepel, hogy a nyugdíjbiztosítási járulék levonható lesz az
adóból, valamint kivezetik az áramár-pótlékot.
Fájdalmas gyomrost kapott Európa legnagyobb autópiaca
Németországban 2021-ben már a második egymást követő évben csökkent az új autók értékesítése. Tavaly az
autóiparban használt chipek hiánya, egy évvel korábban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szigorú
intézkedések okoztak komoly visszaesést az eladásokban. A német szövetségi közúti közlekedési hatóság (KBA) közölte,
hogy 2021-ben 2,62 millió új autót értékesítettek, amely több mint 10 százalékos csökkenés 2020-hoz képest, amikor
nagyobb, 20 százalékos visszaesést regisztráltak a megelőző évvel összevetve.
Németország bezárja a még működő hat atomerőműve felét
A most leállítandó három erőművet először az 1980-as évek közepén helyezték üzembe. Közel négy évtizeden át láttak
el elektromos árammal többmillió német háztartást. Az egyik érintett erőművet - a brokdorfit, amely Hamburgtól

mintegy negyven kilométernyire északnyugatra fekszik az Elbánál -, erőteljesen bírálták az atomenergia ellenzői az 1986.
évi csernobili atomerőmű-baleset után.
33 ezer járatot törölt téli menetrendjéből a Lufthansa
A Frankfurter Allgemeine Zeitung vasárnapi számában közölt interjújában a Lufthansa vezérigazgatója, Carsten Spohr
elmondta, hogy a „foglalások meredek csökkenése” miatt a légitársaságnak 33 000 járatát kell törölnie január közepétől
2022 februárjáig, vagyis a csoport téli menetrendjének 10 százalékát.
Oroszország gyors döntést sürget az Északi Áramlat-2 elindításáról
Gyakorlatias és gyors döntés szükséges az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-2 földgázvezeték
beindításáról - jelentette ki a berlini orosz nagykövet a dpa német hírügynökségnek adott interjújában. Nyilatkozatában
Szergej Nyecsajev kiemelte, hogy Oroszország kész azonnal megkezdeni a földgázszállítást a Balti-tenger alatt kiépített
Északi Áramlat vezetékrendszer új vezetékpárján.
Húsadó bevezetése is terítéken Németországban
Egy tavaly létrehozott parlamenti bizottság a húsfogyasztást adóztatná a klímavédelem fokozása jegyében. A szóban
forgó bizottság arra a következtetésre jutott, hogy egy kilogramm marhahúsnak ötször-hatszor többe kell kerülnie a
jelenleginél. Vagyis a jelenlegi átlag 13 euró körüli németországi árat kilónként 80 euró fölé növelnék.
A német kormánypártok támogatják köztársasági elnök újraválasztását
A német kormánykoalíció mindhárom pártja, a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) is támogatják
Frank-Walter Steinmeier német elnök újbóli megválasztását. Steinmeier a szociáldemokrata párt tagja, a párt a koalíció
legnagyobb tömörülése. A liberálisok már korábban támogatásukról biztosították az elnököt, kedden pedig a Zöldek is
beálltak mögé.
A német külügyminiszter bojkottálja a pekingi téli olimpiát
Németország külügyminisztere emberi jogi okokra hivatkozva bojkottálni fogja a pekingi téli olimpiát, de ez privát
döntése, a német csapat még nem döntött erről. Annalena Baerbock ugyanakkor élesen bírálta az EU-t Kínával
kapcsolatos "tudathasadása" miatt. A dpa német hírügynökségnek nyilatkozva Baerbock közölte: bár nagy sportrajongó,
nem vesz részt a februári pekingi téli olimpián.
Az ukrán válságról is tárgyalt a brit miniszterelnök és a német kancellár
Oroszországgal kapcsolatot tartva kell törekedni az ukrajnai válság enyhítésére – állapította meg szerdai telefonos
megbeszélésén Boris Johnson brit miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár. A Downing Street esti beszámolója
szerint Johnson, aki először tárgyalt hivatalosan az új német kormánykoalíció vezetőjével, gratulált Scholznak hivatalba
lépése alkalmából.
Beért a digitalizációs és a fenntarthatósági fejlesztésekre építő stratégia a Siemensnél
High-tech céggé pozícionálja át magát a sokak által háztartási kisgépekkel azonosított német gyártó. Különálló jogi
egységekbe szerveződött ki a Siemens Zrt. több üzleti területe, így ipari digitalizációra és energiaelosztásra
összpontosító vállalattá alakult. A cég a szeptember végén befejeződött üzleti évében 30,5 milliárdos bevételt ért el. A
nemzetközi Siemens történetének legnagyobb átalakulása volt a sikerrel levezényelt Vision 2020+ program, amelynek
során a korábbi nagy ipari konglomerátumot több kisebb, gyorsan mozgó vállalattá transzformálták.
A villamosítás útján az Audi - Elektromos autót Győrnek!
A globális autóiparban zajló teljes átalakulás jelentős hatással van a győri Audi-gyár működésére is. Győrben ezért
gőzerővel dolgoznak azon, hogy a lehető legtöbb elektromobilitáshoz kapcsolódó kompetenciát megszerezzék és
kiépítsék annak érdekében, hogy a hazai fejlesztő- és gyártóbázis erős pozícióját megőrizzék hosszú távon.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.euronews.com

www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
Jövő évtől regionális “mini közöspiac” és „mini-Schengen” épül a Nyugat-Balkánon
Az állampolgárok szabadabb mozgásától a könnyebb munkavállaláson át a kereskedelmi folyamatok könnyítéséig
számos területet lefed az a hat megállapodás, amelyet december 21-én írt alá Várhelyi Olivér bővítési biztos jelenlétében
Albánia, Észak-Macedónia és Szerbia vezetője. A korábban „nyugat-balkáni mini-Schengenként” emlegetett
együttműködési csomag a három szomszédos ország között időközben a „Nyitott Balkán” (Open Balkan) nevet vette fel,
és a tervek szerint a benne foglaltak 2022 elejétől fokozatosan a gyakorlatban is megvalósulnak. Az aláírt hat egyezmény
magában foglalta az egymás munkaerőpiacához való szabad hozzáférést, egymás állampolgárainak elektronikus
azonosítási rendszerének összekapcsolását, továbbá kiterjedt az állam- és növényvédelem, valamint az
élelmiszerbiztonság területére is.
Közös élelmiszerpiacot teremtett Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia
Január 3-tól hatályba lépett a Nyitott Balkán (Open Balkan) kezdeményezés azon része, ami az élelmiszerkereskedelemre vonatkozik. Egyelőre Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, így
e három ország között egyszerűsödnek majd a feltételek a növényi és állati eredetű élelmiszerekkel való kereskedelem
terén.
Szerbia GDP-je 7,5%-kal nőtt 2021-ben
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) a 2020-as 0,9 százalékos csökkenés után 2021-ben 7,5 százalékkal nőtt éves szinten,
a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 14,1%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó hozzáadott érték az
iparban 6,3%-kal, míg a feldolgozóiparban 5,5%-kal nőtt, míg a mezőgazdaságban 5%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 1,6 milliárd eurót tett ki a január-októberi időszakban
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 1,606 milliárd euró (1,823 milliárd dollár) volt 2021 első tíz hónapjában, szemben
az előző év azonos időszakában mért 1,688 milliárd eurós hiánnyal. Az áruforgalom 4,527 milliárd eurós hiányt mutatott
az első kilenc hónapban, míg a szolgáltatások kereskedelme 1,064 milliárd eurós többletet könyvelt el. Az elsődleges
bevételek hiánya 1,494 milliárd eurót, míg a másodlagos jövedelmek többlete 3,351 milliárd eurót tett ki.
Albánia leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatóját veszi meg a 4iG
Megállapodást kötött az albán ONE Telecommunications megvásárlásáról a 4iG Nyrt. A ONE Telecommunications 1,36
millió előfizetőjével Albánia második legnagyobb, egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója. A vállalat tavaly
68,1 millió euró árbevétel mellett 20,8 millió euró EBITDA-t ért el, jövedelmezősége meghaladta a 30%-ot. A ONE saját
infrastruktúrája régiós összehasonlításban is kiemelkedő, 632 adótornya az LTE szolgáltatások mellett már 5G
mobilkommunikációra is alkalmas. Az akvizíció újabb lépcsőfokot jelent a 4iG nyugat-balkáni terjeszkedési
stratégiájában (a cég korábban már többséget (80,27%) szerzett Albánia legnagyobb távközlési vállalatában, az
ALBtelecomban), a tranzakció az albán hatósági eljárásokat követően zárulhat. Ha a hatóságok hozzájárulnak a ONE
Telecommunications felvásárlásához is, úgy a 4iG csoport lesz Albánia legnagyobb szereplője a távközlési szektorban.
Albánia gazdasági növekedése 7%-ra lassult éves szinten a harmadik negyedévben
Albánia bruttó hazai terméke (GDP) éves szinten 6,99%-kal nőtt 2021 harmadik negyedévében, miután az előző három
hónapos időszakban éves szinten 17,89%-os volt a növekedés. Negyedéves összehasonlításban az ország gazdasága
0,73%-kal bővült a 2021 július-szeptemberi időszakban. A gazdasági növekedéshez leginkább a kereskedelem, a
közlekedés, a szálláshely- és élelmiszer-szolgáltatás, az ipar, a villamosenergia- és vízipar, valamint a közigazgatás, az
oktatás és az egészségügy járult hozzá.

Albánia kereskedelmi hiánya éves szinten 27,4%-kal nőtt 2021 első tizenegy hónapjában
Albánia kereskedelmi hiánya éves szinten 27,4%-kal, 376 milliárd lekre (3,5 milliárd dollár/3,1 milliárd euró) nőtt 2021 első
tizenegy hónapjában. A vizsgált időszakban az export 35,4%-kal, 337 milliárd lekre, míg az import 31,1%-kal, 713 milliárd
lekre bővült az előző év azonos időszakához képest. Olaszország maradt továbbra is Albánia fő kereskedelmi partnere,
az albán kivitel 42%-a ide irányult, míg a behozatal közel negyede innen származott.
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke éves szinten 3,3%-kal nőtt a harmadik negyedévben
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke éves szinten 3,3%-kal, 250,9 millió euróra (284,2 millió
dollárra) nőtt 2021 harmadik negyedévében. A nettó működőtőke-beáramlás 7,3%-kal nőtt a július-szeptemberi
időszakban az előző negyedévhez képest. 2021 harmadik negyedévében a legnagyobb volumenű, 42 millió eurós külföldi
befektetés Albániában Olaszországból származott, ezt követi Hollandia 35,3 millió euróval és Ausztria 17,7 millió euróval.
Százmillió eurónyi pénzt kap Magyarországtól a boszniai Szerb Köztársaság
Magyarország 100 millió euróval támogatja a boszniai Szerb Köztársaságot – ezt jelentette ki december 22-én megtartott
sajtótájékoztatón Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A pénzt a magyar kormány a felelős szomszédságpolitika
jegyében és a régió stabilitása érdekében adja Dodikéknak, pontosabban a boszniai Szerb Köztársaságban működő kisés közepes vállalkozásoknak gazdaságfejlesztési támogatásként. Orbán megismételte azt is, hogy nem fogja
megengedni, hogy az EU szankciókkal büntesse Bosznia-Hercegovina elnökségének szerb tagját, Milorad Dodikot.
Orbán szerint a boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia a Nyugati-Balkán békéjének a kulcsa.
A bosnyákok a NATO-tól várnák országuk egyben tartását
A legnagyobb bosnyák párt, az SDA elnöke az országában lévő NATO- és EUFOR-kontingens mandátumának bővítését
követelte azután, hogy a boszniai szerbek megkezdték elszakadásukat a szövetségi államtól. A nyilatkozat előzménye
az, hogy a boszniai szerb törvényhozók néhány hete megszavazták annak az eljárásnak a megindítását, melynek célja
kivonulásuk az ország szövetségi intézményeiből, valamint a hadseregből, az igazságügyi testületekből és az adózási
rendszerből is. Egy héttel korábban a nyugati államok elítélték a boszniai szerb törvényhozók lépését, és arra
figyelmeztettek, hogy az az egész balkáni régió stabilitását, valamint Bosznia-Hercegovina jövőjét az EU-ban is
veszélyezteti. A Nyugattal együtt Ankara is aggódik Milorad Dodik boszniai szerb vezető szeparatista lépései miatt, és
Törökország kész közvetítőként fellépni a boszniai válságban, illetve mindent megtesz a stabilitás biztosítása érdekében
- jelentette ki a török védelmi miniszter, Hulusi Akar szarajevói látogatása során.
Bosznia-Hercegovina GDP-je éves szinten 8,4%-kal nőtt a harmadik negyedévben
Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke (GDP) 8,4%-kal nőtt 2021 harmadik negyedévében az előző év azonos
időszakához képest, miután az előző negyedévben 12,1%-kal, 2020 harmadik negyedévében pedig 4,1%-kal zsugorodott.
Negyedéves összehasonlításban a GDP szezonálisan kiigazítva 1,4%-kal nőtt július-szeptemberben, az április-júniusi
időszakban elért 1,5%-os, valamint a 2020 harmadik negyedévi 4,5%-os növekedést követően.
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 12,9%-kal nőtt a január-novemberi időszakban
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 12,9%-kal nőtt éves szinten, 6,550 milliárd márkára (3,8 milliárd dollár/3,3
milliárd euró) a január-novemberi időszakban. Az export 34,8%-kal, 12,892 milliárd márkára, az import pedig 26,5%-kal,
19,441 milliárd márkára bővült.
Észak-Macedónia: Dimitar Kovacsevszki alakíthat kormányt
Dimitar Kovacsevszkit, a szociáldemokraták nemrég megválasztott új elnökét kérte fel kormányalakításra Sztevo
Pendarovszki észak-macedón államfő azt követően, hogy Zoran Zaev miniszterelnök és balközép kormánya december
22-én hivatalosan is lemondott. Kovacsevszkinek húsz napja van arra, hogy megnevezze minisztereit. Az észak-macedón
parlament várhatóan január közepén szavaz az új kormányról.
Koszovó gazdasági növekedése 14,5%-ra lassult éves szinten a harmadik negyedévben
Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) 2021 harmadik negyedévében 14,53%-kal nőtt az előző év azonos időszakához
képest, miután az előző negyedévben 16,77%-kal bővült. A GDP folyó áron 2,2 milliárd eurót (2,5 milliárd dollárt) tett ki a
július-szeptemberi időszakban. Koszovó gazdasági növekedéséhez leginkább a nagy- és kiskereskedelem, a szállítás, a

szállás- és vendéglátás, a szakmai és adminisztratív tevékenységek, valamint a művészeti, szórakoztató és szabadidős
tevékenységek járultak hozzá.
Energiaválság Koszovóban
A koszovói kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be az energiaválság kezelésére, és jóváhagyta a napi
áramszüneteket a következő 60 napra. December 23-tól kezdődően a koszovói háztartásokban és vállalkozásokban kétkétórás áramkimaradások vannak a nap különböző szakaira elosztva. Az intézkedéseket azt követően vezették be, hogy
a szomszédos Albániából, Szerbiából, Montenegróból és Észak-Macedóniából származó áram importja december 22-én
csúcsokat döntött. A korlátozások másik oka, hogy a téli szezon előtt megugrottak az irányadó gázárak Európában, a gáz
iránti globális kereslet növekedése pedig megemelte a szén árát is. Koszovó hazai energiatermelésének 85%-a
hőenergiából származik. Az elavult szénerőművek miatt alacsony a termelés, de hasonló a helyzet a bányászatban is.
A 4iG-hoz került a montenegrói Telenor
A 4iG montenegrói leányvállalata, a 4iG Montenegro a montenegrói versenyhivatal előtti eredményes eljárást, valamint
a tranzakció pénzügyi zárás után megszerezte a Telenor d.o.o. Podgorica („Telenor Montenegro”) 100 százalékos
részvénycsomagját. A tranzakcióval a 4iG jelentős lépést tett a nyugat-balkáni távközlési piacon indított növekedési
stratégiájának megvalósításában. A Telenor Montenegro az ország legjelentősebb mobilszolgáltatója, 2020-ban elért, 44
millió eurós árbevételével és 413 ezer előfizetőjével abszolút piacvezető a montenegrói mobilszolgáltatási szegmensben.
Szigorú szabályokat vezetett be Montenegró a beutazók számára
A járványhelyzet súlyosbodása miatt Montenegró szigorított a beutazási szabályokon. Január 2-tól azok a személyek,
akik nem vették fel az oltást és nem estek át a betegségen, nem utazhatnak be az országba turistaként. Az országba csak
abban az esetben lehet belépni, ha az utolsó oltás felvétele óta kevesebb mint 6 hónap telt el vagy a beutazó igazolással
rendelkezik arról, hogy az elmúlt fél évben esett át a betegségen. Mindezek mellé szükséges egy negatív PCR- vagy
gyorsteszt. A szigorítások legalább január 12-ig maradnak érvényben.
A montenegrói parlament elfogadta a 2022-es költségvetést, 5,1%-os GDP-arányos hiányt céloz meg
A montenegrói parlament elfogadta a 2022-es költségvetést, amely 275 millió eurós (311 millió dolláros) hiányt céloz meg,
ami a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 5,1 százaléka, szemben a költségvetési tervezetben javasolt 205,1 millió
euróval. A parlament a korábban tervezett 500 millió euró helyett csak 70 millió euró hitel felvételét engedélyezte a
kormánynak a 2022-es hiány fedezésére. Montenegró költségvetési hiánya 64,7 millió eurót tett ki 2021 első kilenc
hónapjában, szemben a 2020 azonos időszakában mért 332,9 millió eurós hiánnyal.
Európán belül Montenegróban volt a legmagasabb a GDP-növekedés 2021 első kilenc hónapjában
Montenegróban volt a legmagasabb a bruttó hazai termék (GDP) növekedése Európában 2021 első kilenc hónapjában,
mely elérte a 14%-ot. Az ország GDP-je 2021 harmadik negyedévében éves szinten 25,8%-kal nőtt, és az előző negyedévi
19%-os növekedéshez képest is bővült. 2021 első negyedévében Montenegró GDP-je 6,4%-kal csökkent az egy évvel
korábbihoz képest.
Montenegró kereskedelmi hiánya 18,2%-kal nőtt éves szinten a január-novemberi időszakban
Montenegró kereskedelmi hiánya 18,2%-kal, 1,89 milliárd euróra (2,14 milliárd dollárra) nőtt 2021 első tizenegy
hónapjában. Az export 16,6%-kal 378,5 millió euróra, az import 17,9%-kal 2,268 milliárd euróra bővült a vizsgált
időszakban. Montenegró legfontosabb exportcélországai Szerbia (96,1 millió euró), Bosznia-Hercegovina (29,1 millió
euró) és Olaszország (23,8 millió euró) voltak.
Montenegróban januártól 450 euró a minimálbér
A montenegrói parlament képviselői olyan törvénycsomagot fogadtak el, amely lehetővé teszi a minimálbér 250 euróról
450 euróra történő emelését 2022. január 1-től. Megszüntetik az egészségügyi hozzájárulást és 700 euróig adómentes
lesz a jövedelem, ugyanakkor az 1000 euró feletti jövedelmek után az eddigi 9 helyett 15 százalékos adót kell majd fizetni.
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Olaszország
Megvan, mikor választják Olaszország új államfőjét
Január 24-én ül össze az olasz parlament, hogy elkezdjék a szavazást Sergio Mattarella elnök utódjáról - jelentette be
kedden Roberto Fico, a képviselőház elnöke. Az államfőt titkos szavazással választja meg a húsz olasz régióból érkező
több mint ezer törvényhozó és regionális képviselő. A folyamat gyakran több napig is elhúzódik, kimenetele nehezen
jósolható meg. Nincsenek ugyanis hivatalos jelöltek, a szavazáson résztvevők egy-egy papírra írják fel az általuk
támogatott jelölt nevét.
Nagy az olasz elnökválasztás tétje
Ha győz az esélyes Mario Draghi, az teljes gazdasági-politikai instabilitással járhat. Az olaszországi elnökválasztáson
nincsenek hivatalos jelöltek, a törvényhozók tartanak titkos szavazást a hétéves mandátumi posztról. A szavazás
általában többfordulós, és bárkire szavazhatnak, aki olasz állampolgár, és elmúlt ötvenéves.
Baj lesz abból, ha az EKB elengedi az olaszok kezét
A római kormány a Brüsszelből érkező 200 milliárd eurós támogatás észszerű felhasználásában bízhat. Rómának
sürgősen át kell gondolnia adósságpolitikáját, hogy elkerülje a gazdasági összeomlást, amellyel akár az egész
euróövezetet destabilizálhatná. Az nem újság, hogy Olaszország államadóssága az egekben jár, annak bővülési üteme
azonban riasztó: a 2019-es GDP 134,8 százalékáról a hazai össztermékhez (GDP) viszonyítva 153,5 százalékra nőtt idén
az olaszok tartozása, ezzel a második helyen állnak a görögök mögött az euróövezeti adósságlistán.
Tizennégy éves csúcson az olasz infláció
Olaszországban az éves inflációs ráta 2021 decemberében 3,9 százalékra emelkedett az előző havi 3,7 százalékról,
összhangban a piaci előrejelzésekkel – derült ki az ISTAT előzetes adataiból. Ez volt a legmagasabb érték 2008
augusztusa óta, amelyet elsősorban a szabályozott energiatermékek árainak 41,9 százalékos megugrása okozott a
novemberi 41,8 százalékos emelkedést követően.
Egészen durva rezsiár-emelést kapnak újévtől a nyakukba az olasz háztartások
Januártól 55%-kal drágul az áram és 41,8%-kal a gáz ára az átlagos olasz háztartásoknál – jelentette be a rengeteg család
számára lesújtó hírt december 30-án este az olasz ARERA energiapiaci szabályozó hatóság. Az ARERA negyedévente
határozza meg a lakossági energiadíjakat, így tehát most a brutális áremelés januártól márciusig tart. Ha nem esnek
vissza markánsan az energiaárak március végéig, akkor az olasz háztartások megnövekedett terhei tartósan
megmaradhatnak.
FORRÁS:
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Románia
Új dokumentum kell a Romániába indulóknak
A frissen életbe lépő szabály szerint egy elektronikus formanyomtatvány kitöltésére lesz szükség az országba történő
belépéshez. A nyomtatványt mindenkinek ki kell töltenie, aki Romániába utazik – akár repülővel, vonattal, közúti vagy
vízi szállító járművel. Az elektronikus nyomtatvány a https://plf.gov.ro felületen érhető el és tölthető ki. Az elektronikusan
kitölthető nyomtatványt egyénileg kell kitölteni legfeljebb 24 órával a Romániába történő beutazás előtt. Az a személy,
aki formanyomtatvány nélkül jelentkezik a határátkelőhelyen, az országba történő belépést követően 24 órán belül
köteles kitölteni azt. Ha a családtagok együtt utaznak, egyetlen felnőtt is kitöltheti a formanyomtatványt a család összes
tagja részére.
Elfogadta a román parlament a 2022-es állami költségvetést
Elfogadta a román parlament két házának együttes ülése a 2022. évi költségvetést, amely 4,6 százalékos gazdasági
növekedéssel és 5,84 százalékos államháztartási hiánnyal számol. A költségvetés szerint a jövő évi román bruttó hazai
termék (GDP) várhatóan 1317,3 milliárd lej (1 lej 74,15 forint) lesz. A költségvetés bevételei a GDP 33,4 százalékát teszik
ki, a kiadások a GDP 39,2 százalékát. A bruttó átlagbér a kormány becslése szerint jövőre eléri a 6095 lejt, a nettó átlagbér
a 3775 lejt. A kabinet 6,5 százalékos inflációval számol.
Visszavesz lendületéből a román gazdaság
Növekvő inflációs nyomás mellett gyors helyreállás jellemezte 2021-ben a román gazdaságot, amely rövid idő alatt
visszatért a világjárvány előtti szintre. Elemzők a gazdasági növekedés jelentős lassulására számítanak az idén, a fő
kockázati tényezők egyikét pedig a költségvetési hiányban látják. A bukaresti kormány és az Európai Bizottság 7
százalékos becsléséhez képest alacsonyabb, 6,3 százalékos éves GDP-arányos növekedést produkálhatott a román
gazdaság 2021-ben a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szakértői szerint.
Osztrák pénzen megvalósulhat végre a román gázálom
Öt-hat év múlva indulhat a Románia fekete-tengeri partja mentén talált óriási gázmezőn a kitermelés, miután a
projektből kivásárolták az amerikai befektetőt, az Exxon Mobilt. Ezzel Magyarország keleti szomszédja lehet az EU
legnagyobb gázkitermelő országa. A Fekete-tengerben található Neptun Deep kiaknázásához 16 milliárd eurós
befektetésre van szükség. Amennyiben jövőre megszületik a végleges döntés a befektetésről, a kitermelés 2027-ben
kezdődhet. Az OMV Petrom a Romgazzal közösen fogja kitermelni a nyílt vízi földgázmezőt. A két vállalat részesedése a
projektben 50-50 százalék.
A román építőipar nincs a helyzet magaslatán
Romániában a nyers adatok szerint 2 százalékkal csökkent az építőpari termelés volumene az első tíz hónapban a tavaly
január-októberihez képest. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a visszaesés 1,3 százalék volt. A januároktóber közötti időszakban a nyers adatok szerint az új építések volumene 6,3 százalékkal nőtt, ugyanakkor a felújításoké
23,9 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási munkálatoké 13,5 százalékkal esett vissza.
40 százalékkal csökkent a román agrár külkereskedelem hiánya
Tavaly az első kilenc hónapban 40 százalékkal, 758,6 millió euróra mérséklődött a román agrár külkereskedelem hiánya
az előző év azonos időszakához mérten. Tavaly az első kilenc hónapban a kivitel 26 százalékkal, 6,57 milliárd euróra, a
behozatal 13,5 százalékkal, 7,33 milliárd euróra nőtt. Románia agrártermékekből a legnagyobb értékben továbbra is
sertéshúst importált, 407,1 millió euróért. A péktermékek 313,2 millió eurót, a takarmányhoz használt termékek 289,8
millió eurót adtak a behozatalból. A kiviteli oldalon a legnagyobb tétel a gabonaexport.
Csökkent tavaly az új járművek értékesítése Romániában
Tavaly 4,07 százalékkal csökkent az új járművek értékesítése, 2021-ben 121 208 új járművet helyeztek forgalomba a 2020ban jegyzett 126 351 járműhöz képest. Tavaly 395 759 Romániában először forgalomba helyezett használt járművet
jegyeztek, ami 2,29 százalékos csökkenés a 2020. évhez képest, amikor 405 045 használt járművet helyeztek forgalomba.

Fellép a szemétmaffia ellen a román kormány
A román kormány az országba érkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok szigorításával próbálja megfékezni az
illegális hulladékimportot és az üzletszerű környezetszennyezést. Egy kormányhatározattal 15-re korlátozták azoknak az
átkelőknek a számát, ahol az újrahasznosítható hulladékot szállító járművek átléphetik a határt, ugyanakkor kötelező
lesz követhetővé tenni ezek útvonalát a határtól az újrahasznosító pontig, vagyis a szállítmányok nem közlekedhetnek
GPS-nyomkövető nélkül. Az importőrök kötelesek a hulladékot - a szakhatóság által engedélyezett berendezések
használatával - teljesen újrahasznosítani és értékesíteni, tehát a fel nem használt szemetet nem égethetik el vagy
dobhatják el, ahogy az jelenleg sok esetben történik.
Jókora napelempark épül magyarlakta területen Romániában
Románia legnagyobb kapacitású napelemparkját építik meg egy 85 hektáros területen Szatmárnémetiben. A
létesítményt a Shikun & Binui Energynek az SPV Camre Energy építi meg 50 millió eurós beruházással. A fejlesztés
nemrég kapta meg a szükséges engedélyeket, amelynek értelmében 2022 végéig kell átadniuk a parkot.
FORRÁS:
https://infostart.hu/
https://www.napi.hu/
https://profitline.hu/
https://www.vg.hu/

Spanyolország
Előrehozná a kárenyhítő költéseket Madrid
Egy évtizeddel ezelőtt Spanyolországnak még a pénzügyi válságból való kilábalás jelentette a legnagyobb kihívást, mára
azonban teljes fordulatot vett a helyzetük: Madrid egyre nagyobb dilemmája, hogy miképpen költse el hatékonyan a neki
járó 70 milliárd eurós uniós helyreállítási segélyt. A 2021-es beruházások várhatóan jóval elmaradnak a várttól: eredetileg
27 milliárd euró felhasználását irányozták elő az uniós forrásokból, ami 2,6 százalékponttal járult volna hozzá a GDP
növekedéséhez. Ezzel szemben legfeljebb 7 milliárd eurónyi forrást sikerül kiosztani, ami maximum 0,6 százalékpontos
növekedést eredményezhet – írta a Financial Times.
150 milliárd forintba kerül a Kanári-szigeteknél kitört vulkán okozta károk helyreállítása
Hivatalosan is befejezettnek nyilvánították a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén levő Cumbre Vieja vulkán
kitörését. A helyi hatóságok sajtótájékoztatón jelentették be, hogy csaknem száz napig tartó aktivitás után a tűzhányó
működése befejeződött. A lávafolyam több ezer lakóházat, templomokat és számos banánültetvényt temetett maga alá,
és összesen 1250 hektárnyi földterületet borított be. A természeti katasztrófának egy halálos áldozata volt. Továbbra is
számos út járhatatlan a szigeten, ahol most kezdődhet meg a vulkán okozta károk helyreállítása, amelyre a spanyol
kormány több mint 400 millió eurót (148 milliárd forintot) ígért.
Nagyon csúnya inflációs adat érkezett az egyik legnagyobb eurózóna-tagállamból
Elszállt a spanyol infláció, a fogyasztói árindex a várakozásokat messze meghaladó mértékben nőtt decemberben - derül
ki a statisztikai hivatal friss közléséből. A fogyasztói árak éves szinten 6,7%-kal nőttek decemberben Spanyolországban,
ami jócskán meghaladja az elemzők által várt 5,7%-os emelkedést. A spanyol inflációs adat nagyon kedvezőtlen
fejleményről árulkodik: az eurózóna negyedik legnagyobb gazdaságaként erősen felfelé húzza majd az eurózóna inflációs
átlagát, így az év végi árnyomás jelentősebb lehet, mint amire a jegybank közgazdászai számítanak.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://hvg.hu/
https://www.portfolio.hu/

Szlovákia
Az elkövetkező időszakban gyengülni fog a szlovák gazdaság teljesítménye
Az elkövetkező időszakban gyengülni fog Szlovákia gazdasági teljesítménye. A helyzetre az alkatrészhiány mellett –
amely komolyabb problémának látszik, mint ahogy azt ősszel várták – a rosszabb szlovákiai járványhelyzet is rányomja
bélyegét. Ez a Gazdasági és monetáris fejlődés – 2021 tele c. anyagból derül ki, amelyet a Szlovák Nemzeti Bank (NBS)
képviselői mutattak be. Egyúttal továbbra is érvényes, hogy a most következő időszakban a szlovák gazdaság
teljesítménye valamivel gyengébb lesz, miközben valamivel magasabb áremelkedés várható. A lakosság alacsony
átoltottsága és a rendelkezések kis mértékű betartása nemcsak az emberek egészségére van kihatással, hanem a
gazdaság teljesítményére is. Főleg a szolgáltatások területén. A jó hír, hogy a munkaerőpiac a különféle akadályok
ellenére stabil.
Épp most szállnak el az árak Szlovákiában
Érezhetőbb drágulás várható Szlovákiában. A Szlovák Nemzeti Bank szerint az infláció mértéke elérheti a 6 százalékos
határt is. Korábban a nemzeti bank elemzői lényegesen alacsonyabb számokat jósoltak. A szakértők szerint az emelkedés
csak ideiglenes lesz, ha viszont az árak huzamosabb ideig emelkednének, ami nem kizárható a járványügyi helyzet miatt
sem, az infláció a fizetéseket is érintheti.
Nőttek a külföldi beruházások Szlovákiában, de a drága munkaerő miatt már nem jönnek tömegesen
A szlovák beruházási ügynökség, a SARIO büszkén jelentette be, hogy mintegy 29 új külföldi beruházást tudott
bevonzani, mintegy fél milliárd euró értékben, amelyekkel 3200 új munkahely keletkezhet. Jogos a büszkesége, hiszen a
2020-as járványévben csupán 15 kisebb beruházást tudtak nyélbe ütni, amiben már nagyon megmutatkozik, hogy a
szlovák vállalkozói közeg versenyképessége régiós szinten is sok kívánnivalót hagy maga után. Szlovákiában 2020-ban
80 százalékkal estek vissza a külföldi beruházások.
Megszűnik az éjszakai kijárási tilalom Szlovákiában
Január 10-én megszűnik az éjszakai kijárási tilalom Szlovákiában. Érvényben marad ugyanakkor az összes eddigi
óvintézkedés, amely az üzleteket, szolgáltató egységeket, szállodákat, síközpontokat és távolsági járatokat érinti. Nem
szűnik meg a veszélyhelyzet és a gyülekezési tilalom sem.
FORRÁS:
https://felvidek.ma/
https://infostart.hu/
https://makronom.mandiner.hu/

Szlovénia
Jócskán javultak a szlovén gazdaság kilátásai
A Szlovén Nemzeti Bank jelentősen, 5,2 százalékról 6,7 százalékra javította december 17-én az ország idei gazdasági
növekedésére vonatkozó előrejelzését, a jövő évi várakozását viszont 4,8 százalékról 4,0 százalékra mérsékelte. A
jegybank növelte ugyanakkor 2023-ra vonatkozó prognózisát is, arra számít, hogy a szlovén bruttó hazai termék (GDP)
növekedési üteme 3,3 százalék lesz a korábban várt 3,1 százalék helyett. A fogyasztói árak növekedése 2021 végén és a
2022 elején várhatóan magasabb szintre emelkedik, de az év folyamán lelassul. 2022-ben a fogyasztói árak növekedési
üteme 3,8 százalékon alakul.
Szlovénia külkereskedelmi mérlege hiányt mutatott a január-novemberi időszakban
Szlovénia külkereskedelmi hiánya 2021 első tizenegy hónapjában 1,8 milliárd eurót (2 milliárd dollár) tett ki 2020 azonos
időszakának 1,2 milliárd eurós többletéhez képest, mivel az import gyorsabban esett, mint az export. A január-novemberi
export 19,3%-kal 36,3 milliárd euróra, az import 30,0%-kal, 38,1 milliárd euróra nőtt.

Tovább terjeszkedik Szlovéniában az AutoWallis
Tavaly szeptemberben állapodtak meg, most jóváhagyta a szlovén versenyhivatal is, hogy az AutoWallis felvásárolja az
Avto Aktiv tevékenységét és ingatlanjait. Az Avto Aktiv Szlovénia jelentős autókereskedője, 5 városban 4 autómárkát
értékesít és szervizel közel 20 éve. Magyarország mellett Szlovénia az első, ahol a kiskereskedelmi piacra is belépett az
AutoWallis, ami most tovább terjeszkedhet a szlovén piacon.
Emlékeztető oltás szükséges a Covid-igazolványok határozatlan idejű érvényességéhez Szlovéniában
A szlovén kormány rendelete értelmében a két adag védőoltást felvettek számára februártól egy évről kilenc hónapra
csökken a Covid-igazolvány érvényessége. Az emlékeztető, harmadik oltás felvételével a védettségi igazolások
határozatlan időre szólnak. A határozat csak a 18 éven felüli állampolgárokra vonatkozik. Határozatlan időre szól azok
védettségi igazolása is, akik felgyógyultak a koronavírus-fertőzésből, és ezt követően kétszer is beolttatták magukat.
Azoknak, akik felépültek a fertőzésből, illetve felgyógyultak, és csak egy oltással rendelkeznek, Covid-igazolványuk csak
180 napig lesz érvényes.
FORRÁS:
https://forbes.hu/
https://www.napi.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/

Európai Unió
Az EU-ban csak 9 hónapig lesz érvényes az oltási igazolvány
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a Covid-igazolványok az unió területén csak kilenc hónapig lesznek érvényesek
emlékeztető (booster) oltások nélkül. A döntést az új omikron változat miatt megugrott fertőzések miatt hozták meg az
EU-ban. A bizottság szerint a védettségi igazolványok érvényességének összehangolása
elengedhetetlen a biztonságos, szabad mozgás és az uniós szintű koordináció szempontjából.
Atomerőműveket is támogatna a zöldítési alapból az EU
Lehet-e az atomenergia is zöld? Erről folyik 2022 első uniós vitája. A francia soros elnökség ugyanis letett az asztalra egy
tervezetet, miszerint azokat az atomerőműveket is támogatni kéne az EU-s energiaátállási alapból, amelyek hajlandóak
eleget tenni néhány környezetvédelmi kritériumnak. A legfőbb elem, hogy a radioaktív hűtővizet biztonságosan, modern
medencékben, távol a lakott területektől kéne tárolniuk.
A multinacionális vállalatok megadóztatására tett javaslatot az Európai Bizottság
Arra tett javaslatot az Európai Bizottság, hogy a multinacionális cégek legalább 15 százalékos adót fizessenek. A javaslat
összhangban van egy közelmúltbeli OECD-megállapodással, amelynek célja a nemzetközi társaságiadó
méltányosságának és átláthatóságának biztosítása.
Új csúcson a gázárak Európában
Az európai gázár kedden csúcsot döntött, miután ismét kelet felé áramlik a gáz a Jamal-Európa gázvezetéken. Az
Európában irányadó gáztőzsdén, a holland TTF-n négy órakor 185,98 euróra ugrott a gáz megawattóránkénti ára; a
korábbi csúcsot október 6-án érte el a 162,13 euróval.
Jövőre 60 éves az EU közös agrárpolitikája: siker vagy kudarc?
Az agrár- és élelmiszer-gazdasági szektort az európai integrációban a kezdetektől stratégiai ágazatként kezelték.
Szabályozása és annak megújítása folyamatosan központi kérdés volt az együttműködés bővülő és mélyülő
szakaszaiban.

Saját lakásban lakik szinte mindenki az EU Keleti felén
Saját tulajdonú lakásban lakik az Európai Unió lakosságának többsége, több mint kétharmada az Eurostat, az Európai
Unió statisztikai hivatala csütörtökön publikált kimutatása szerint. Az EU lakosságának 69,7 százaléka lakott saját
lakásban 2020-ban, bérleményben pedig 30,3 százalékuk.
Sikerül elkerülni a brit-EU kereskedelmi háborút az új főtárgyaló kinevezésével?
A brexit brit főtárgyalójának távozásával rendeződhetnek a brit-EU kapcsolatok, de a legrosszabb forgatókönyv, a
kereskedelmi háború sem zárható ki az uniós diplomaták szerint - írja az Infostart. Sok minden függ Liz Truss brit
külügyminisztertől, a portfólió új gazdájától.
Felemásan indult az európai síszezon
Lemondási hullámot indítottak el az osztrák sírégiókban az új utazási korlátozások, a bolgár hegyekben viszont jelenleg
teltházasak a szállodák. December 25-étől az omikron variánssal fertőzöttnek nyilvánított országokból, azaz az Egyesült
Királyságból, Hollandiából és Norvégiából érkezőknek 10 napos karantén lesz kötelező, kivéve azokat, akik három oltással
és negatív PCR teszttel rendelkeznek.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
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www.portfolio.hu
www.ma.hu

FÁK-térség
Jövő héten összeül a NATO-Oroszország Tanács
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár január 4-én összehívta a NATO-Oroszország Tanács nagyköveti szintű rendkívüli ülését,
a tanácskozást január 12-én tartják Brüsszelben. A tájékoztatás szerint az ülést az ukrán határ mentén az orosz
csapatösszevonás miatt kialakult feszültség enyhítése céljából hívták össze. A tanácskozáson a NATO-tagországok
nagykövetei, valamint magas rangú orosz tisztségviselők vesznek részt, ugyanis Oroszország a közelmúltban
felfüggesztette az észak-atlanti szövetségnél működő képviseletének tevékenységét - arra válaszul, hogy a NATO
október 6-án kémkedés vádjával kiutasította az orosz képviselet nyolc munkatársát.
Meg kell hajolnia a Netflixnek, ha Oroszországban akar maradni
Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor előírta a Netflix számára, hogy márciustól húsz
állami tévécsatorna műsoraihoz kell hozzáférést biztosítania a szolgáltatásán belül, ezen felül orosz leányvállalatot is
létre kell hoznia. Az intézkedés a többi, napi 100 ezer látogatónál többet kiszolgáló streamingszolgáltatásra is vonatkozik.
A hatóság ezen felül keményebben szabályozná az elérhető tartalmakat, tilosak lesznek a „szélsőséges nézeteket”
megjelenítő videók, ami főleg a Vlagyimir Putyint és a fennálló hatalmat kritizáló üzenetekre értendő. Amennyiben az
érintett szolgáltatók nem tesznek eleget az előírásoknak, ki kell vonulniuk az országból. Oroszországban az utóbbi
hónapokban ismételten elmarasztaltak külföldi internetes cégeket, közöttük a Facebookot, a Twittert és a TikTokot.
Tavaly decemberben a Google kapott gigabírságot, amiért nem törölte az orosz hatóságok által törvénytelennek
minősített tartalmakat.
Nő az oroszok eladósodottsága a külföld felé
Oroszország külső adóssága 490,6 milliárd dollár volt a harmadik negyedév végén, 17,2 milliárd dollárral magasabb a
második negyedévinél. Ezzel a küladósság nagysága október 1-jén nagyjából visszatért arra a szintre, ahol a koronavírusjárvány elterjedése előtt állt 2020. január 1-én, amikor 491,3 milliárd dollárt tett ki. A pandémia megfékezése céljából
hozott korlátozó intézkedések hatására a küladósság 2020. április 1-jére 458,7 milliárd dollárra esett, és csak hat
negyedév után emelkedett ismét 490 milliárd dollár fölé.

Megvan, mikor találkozik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Orbán Viktor miniszterelnök február elején találkozik majd Vlagyimir Putyin elnökkel - közölte Facebook-oldalán Szijjártó
Péter külügyminiszter. Magyarország külügyminisztere szerint minden idők legeredményesebb éve volt az idei a magyarorosz együttműködés szempontjából; 2021 jó alap volt ahhoz, hogy 2022-ben újabb közös eredményeket érjünk el.
Szijjártó Péter kiemelte, mely mérföldkövek mentén képzeli el a magyar-orosz kapcsolat erősödését 2022-ben: a felek
létesítési fázisba léptetik a Paksi Atomerőmű projektjét, a Nemzeti Oltóanyaggyár készen fog állni a Szputnyik
gyártására, folytatódik az űrtechnológiai együttműködés, növelik a záhonyi térség szerepét a kelet-nyugat irányú vasúti
forgalomban és újabb magyar élelmiszeripari termékek exportja indul meg az orosz piacra.
Barátságért kitüntetést vett át Szijjártó Péter az orosz külügyminisztertől
A magyar külgazdasági és külügyminiszter december végén Moszkvába utazott, hogy átvegye a legrangosabb
kitüntetést, amelyet Oroszországban külföldi csak kaphat. Átvette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a
Barátságért kitüntetést orosz kollégájától, Szergej Lavrovtól. Ez a legrangosabb kitüntetést, amelyet Oroszországban
külföldieknek adhatnak. Szijjártó a Facebookon azt írta: büszke rá, hogy az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen globális és
regionális folyamatai ellenére szövetségesi kötelezettségeik tiszteletben tartásával párhuzamosan fenn tudták tartani a
nemzeti érdekeiknek megfelelő, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést Moszkvával. Szijjártó a második magyar,
aki az 1994-ben alapított kitüntetést megkapja, az első Törőcsik Mari volt.
Belarusz: az új alkotmányon keresztül mentené át a hatalmát a belarusz diktátor
Új hatalmi központot, úgynevezett Összbelarusz Népi Közgyűlést hoz létre az Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető
által a napokban bemutatott alkotmánytervezet. Az új szerv lényegében az elnöki és a parlamenti hatalom felett állna,
átvéve azok bizonyos jogköreit. Ez a testület fogja meghatározni az ország bel- és külpolitikáját, törvényeket készíthet
elő, kinevezi a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és a Választási Bizottság tagjait. Lukasenka úgy lehet
párhuzamosan a Népi Közgyűlés vezetője, hogy akár 2035-ig elnök maradhatna.
Tüntetőket öltek meg a rendőrök Kazahsztánban
Többtucatnyi áldozata van már a Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban zajló tüntetéseknek. Az Interfax orosz
hírügynökség szerint a rendőrök végeztek velük. Január 6-án reggel több páncélozott harci jármű és több tucat katona
vonult Almati főterére, ahol már harmadik napja százak tüntetnek a kormány ellen. Az állami televízió arról számolt be,
hogy a Kazahsztáni Nemzeti Bank úgy döntött, felfüggeszti az összes pénzintézet működését. Az országban az internet
nagyrészt leállt. A belügyminisztérium közlése szerint az összecsapásokban a biztonsági erők legalább nyolc tagja
meghalt, és 317-en megsebesültek, miután a kormány "terroristaellenes" hadműveletet indított a tüntetők ellen, és a
külföldről képzett csoportokat hibáztatta a városban kialakult káoszért.
A hadsereget is bevetik Kazahsztánban
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök az Oroszország vezette, több volt szovjet köztársaságot tömörítő katonai
szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) államfőinek segítségét kérte - mint fogalmazott - az
országát fenyegető "terrorveszély" ellen, és bejelentette, és bevetik a hadsereget a rend helyreállítása érdekében. A
2002-ben alapított Kollektív Biztonság Szerződésének Szervezete tagja jelenleg Örményország, Fehéroroszország,
Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország és Tádzsikisztán.
Az EU nyilatkozatot adott ki a kazahsztáni fejleményekről
Az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjén keresztül január 5-én kiadott közleményben az EU "felszólít minden érintettet,
hogy felelősségteljesen és visszafogottan járjanak el, és tartózkodjanak azoktól az intézkedésektől, amelyek az erőszak
további eszkalációjához vezethetnek". A békés tüntetéshez való jog elismerése mellett az EU elvárja, hogy
erőszakmentesek maradjanak, és kerüljenek minden erőszakra való felbujtást. Az EU arra is felszólítja a hatóságokat,
hogy törvényes biztonsági érdekei védelmében tartsák tiszteletben a békés tiltakozáshoz való alapvető jogot és az
arányosság mértékét az erőszak alkalmazása során, és tartsák be nemzetközi kötelezettségvállalásait. Az EU ösztönzi a
helyzet békés rendezését az összes érdekelt féllel folytatott inkluzív párbeszéd és a polgárok alapvető jogainak
tiszteletben tartásával.

Lemondott a kazah kormány, szükségállapotot rendeltek el Almatiban
Elfogadta Aszkar Mamin kazah kormányfő lemondását Kaszim-Zsomart Tokajev elnök, közölte az államfő hivatala január
5-én, miután az üzemanyagárak emelése Kazahsztánban tüntetéseket váltott ki. A tüntetésekben rendőrök is
megsérültek, a tömeg feloszlatására kedden este könnygázt is bevetettek Kazahsztán legnagyobb városában,
Almatiban. Hogy megfékezzék a további tüntetéseket, Tokajev hivatala január 5-én kora reggel szükségállapotot rendelt
el Almatiban és Mangisztauban. A miniszterelnök lemondása egyben a teljes kormány lemondását is jelenti, amely
azonban ügyvivőként hivatalban marad az új kormány megalakulásáig.
Tüntetések robbantak ki Kazahsztánban a cseppfolyósított gáz árának emelkedése miatt
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök január 4-én este rendkívüli állapotot hirdetett ki a tömegtüntetések által
legerősebben érintett nyugati Mangisztau megyében és Almati városában. Az intézkedés a tervek szerint két hétig lesz
hatályban. A több kazahsztáni városban kirobbant megmozdulásokon a protestálók a cseppfolyósított gáz árának
csökkentését követelik. A palackos, cseppfolyósított gázt gépjárművek üzemanyagaként is használják, ennek neve
autógáz vagy LPG. A benzinüzemű autók átalakíthatók autógázzal üzemeltetésre. Az egykori szovjet tagköztársaságban,
ahol nincs parlamenti ellenzék, ritkák a nyilvános tiltakozások, egyben törvénytelennek is számítanak, ha megtartásukra
a szervezők nem nyújtanak be előzetes kérelmet.
Alapkamat emelés Azerbajdzsánban
December 27-én Azerbajdzsán Központi Bankja 7 százalékról 7,25%-ra emelte az alapkamatot. A kamatsáv felső határa
8%-ról 8,25%-ra emelkedett, míg az alsó 6% nem változott. Ezzel az intézkedéssel a jegybank idén zsinórban harmadik
alkalommal emelte a kamatot.
Gazdasági növekedés Azerbajdzsánban
Azerbajdzsán nyilvánosságra hozta 2022. évi gazdasági növekedési előrejelzését. 2021-ben 6%, míg 2022-ben 3,9% a
gazdasági növekedést terveznek. A reál-GDP-növekedés elérheti az 5,1%-ot, beleértve a nem olajalapú GDP növekedését
is. 2025-ig az azeri gazdasági cél a 3%-ot meghaladó átlagos éves reál-GDP növekedés. Az egy főre jutó nem olajipari
termékek exportja a 2015-ös 170 dollárról 260 dollárra nőtt, és 2025-ben elérheti a 450 dollárt.
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Kína
Leomlanak a hongkongi demokrácia utolsó bástyái
December 29-én több mint 200 rendőr rohanta le az egyik utolsó ellenzéki hongkongi lap, a Stand News szerkesztőségét,
és őrizetbe vettek hét embert. A vád: felforgató anyagok kiadása és a terjesztésüket célzó összeesküvés leplezése. A lap
azóta beszüntette működését. Fél évvel korábban hasonló történt a jelenleg börtönben ülő hongkongi médiamogul,
Jimmy Lai napilapjával, az Apple Dailyvel is. Január 2-án pedig egy harmadik független hongkongi hírportál, a Citizen
News jelentette be, hogy munkatársai biztonsága érdekében bezárják a lapot. A hongkongi demokrácia kínai bedarálása
a 2020-as nemzetbiztonsági törvénnyel kezdődött el, a decemberben tartott törvényhozási választások és a három

ellenzéki lap megszűnése után pedig egyértelműen kijelenthető: lényegében megszűnt az „egy ország, két rendszer”
elve, Hongkong ténylegesen betagozódott a kommunista Kínába.
Kína vizet prédikál, de bort iszik atomügyben
Kína atomarzenáljuk csökkentésére szólította fel kedden az Egyesült Államokat és Oroszországot, de hozzátette, hogy
folytatja sajátjának korszerűsítését. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) öt állandó tagja - köztük Kína, az Egyesült
Államok és Oroszország - előző nap kötelezettséget vállalt arra, hogy "megakadályozza az atomfegyverek további
terjedését".
Egyre szigorúbb kibervédelmi rendeletekkel kívánja letörni a techcégek hatalmát Kína
Kína kedden jelentett be két új rendeletet, amellyel a platformcégek feletti ellenőrzést kívánja kiterjeszteni. Az új
szabályozás értelmében szigorúbb biztonsági átvilágítást írnak elő a külföldön jegyzett kínai techcégeknek, és az ajánló
algoritmusokat is korlátozzák. Kínában két új kibervédelmi rendeletet vezettek be, amelyek a technológiai cégek
határontúli tevékenységét hivatottak szabályozni. Peking célja, hogy szigorúbb törvényi keretek közé szorítsa az
országban egyre nagyobb gazdasági hatalmat szerző internetes szektort.
Kína egyik techóriása is beszállt a népszerű online bankba
A kínai Tencent is beszállt a népszerű brit online bankba, a Monzóba. Az új finanszírozási kört követően a fintechet 4,5
milliárd dollárra értékelik a befektetők. A befektetési kör során 600 millió dollár tőkét sikerült összegyűjtenie a
Monzónak, a Tencent mellett pedig olyan befektetők is beszálltak a finanszírozásba, mint az Abu Dhabi Growth Fund,
valamint az Accel és a General Catalyst.
FORRÁS:
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Törökország
Rekordot döntött a 2021-es török export
Rekordszintet ért el az export 2021-ben, mondta Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök isztambuli
sajtótájékoztatóján. Törökország 2021. évi exportja az előző évhez képest 32,9%-os növekedéssel 225,4 milliárd dollárt
ért el, ami rekordot jelent. A külkereskedelmi volumen 2021-re 496,7 milliárd dollárra nőtt. A külkereskedelmi hiány az
előző évhez képest 7,8%-os csökkenéssel 45,9 milliárd dollárra esett vissza, az export-import arány pedig 83,1%-ra nőtt.
19 éves csúcson a török infláció
Törökországban 19 éve a legmagasabb volt a fogyasztói áremelkedés decemberben hivatalos számítások alapján, de
független szakértők szerint a helyzet még ennél is rosszabb. Január 3-án a török statisztikai hivatal az közölte, hogy
decemberben 36,08 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves összevetésben a novemberi 21,31 százalék után, havi
szinten 13,58 százalék volt az infláció a novemberi 3,51 százalékot követően. Miközben Törökországban emelkedik az
infláció, a nemzeti valuta, a líra egyre kevesebbet ér, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök nyomására a jegybank
folyamatosan csökkenti az alapkamatot. A jegybank szeptember óta négy alkalommal, összesen 5 százalékponttal
csökkentette irányadó kamatát a jelenleg érvényes 14 százalékra.
Saját fejlesztésű vakcinát engedélyeztek Törökországban
A török gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyezte a koronavírus elleni, török fejlesztésű Turkovac vakcina vészhelyzeti
alkalmazását. A Turkovacból megkezdődött a sorozatgyártás is, és ezzel Törökország a kilencedik ország a világon, amely
vakcinát állít elő a SARS-CoV-2 koronavírus ellen. A készítményt december végétől kezdték el alkalmazni a lakosság
tömeges oltására, a Turkovac emlékeztető oltásként használható. A klinikai vizsgálatok során egyetlen fertőzött sem
szorult kórházi ellátásra.
FORRÁS:
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Amerikai Egyesült Államok
Növényi alapú csirkemenü árusításába kezd az amerikai gyorsétteremlánc
Január 10-től korlátozott ideig lehet majd kapni a Beyond Meat növényi alapú sültcsirkéjét a KFC amerikai éttermeiben –
számolt be a Reuters. A gyorsétteremlánc még 2019 augusztusában kezdte el tesztelni Atlantában a Beyond Meat
növényi alapú csirkehúsát.
Történelmi trónfosztás Amerikában – már nem a General Motors az autópiac királya
90 év után elveszítette vezető pozícióját a General Motors az amerikai piacon, írja a BBC, az amerikai gyártót saját piacán
a japán Toyota előzte meg. A trónfosztás a két cég tavalyi negyedéves jelentései alapján már várható volt, mindketten
kedden prezentálták a legfrissebb számokat.
Szárnyal a Tesla – de hogyan úszta meg a globális chiphiányt?
Nem akadt fenn a Tesla az akadozó globális értéklánc és a chiphiány problémáin, gyorsan cselekedve biztosította, hogy
elég autót le tudjon szállítani az évben. Ügyes trükkökkel, alkatrészekkel való fukarkodással oldotta meg a problémáit,
írja a Reuters.
Rengetegen hagyták ott a munkájukat Amerikában, lépéskényszerben a Fed
Friss novemberi, illetve decemberi amerikai munkaerőpiaci adatok azt mutatják, hogy rengetegen hagyták ott a
munkahelyüket különböző okok, például a járvány felfutása miatt, így a Fed egyre közelebb jut ahhoz, hogy bejelentse a
kamatemelésekhez szükséges egyik feltételének (túl)teljesülését: a maximális foglalkoztatottságot.
Perlik Amerikában a Pfizert és az AstraZenecát
Újraindított az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága egy pert az AstraZeneca, a Pfizer és más gyógyszergyárak ellen,
melyben azzal vádolták meg őket, hogy terrorista szervezetek finanszírozásában vettek részt – írja a Reuters.
Vártnál kevésbé nőttek az amerikai építőipari kiadások
A vártnál kevésbe emelkedtek az építőipari kiadások novemberben az előző hónaphoz képest az Egyesült Államokban.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium honlapjára hétfőn felkerült adatok szerint októberhez képest 0,4 százalékkal,
1625,9 milliárd dollárra nőtt az építőipari kiadások szezonálisan kiigazított évesített értéke. Éves összevetésben 9,3
százalékkal nőttek az építőipari kiadások novemberben.
Három friss tanulmány bizonyítja: Amerikában tényleg nagy a baj
Durván egy év telt el azóta, hogy Donald Trump legradikálisabb támogatói megostromolták a Capitoliumot, de továbbra
sem látni jelentős javulást az amerikai közhangulat állapotában. Három olyan közvélemény-kutatás is kijött az elmúlt
napokban, ami igazolja azt, hogy az Egyesült Államok lakossága rendkívül megosztott és sokan nem riadnak vissza az
erőszak alkalmazásától sem, hogy politikai céljaikat elérjék.
Rekordot döntött az Apple
Az iPhone gyártója hétfőn elérte a 3 billió dolláros piaci értéket. Ez az első olyan tőzsdén jegyzett vállalat, amely ilyen
magas az értéke. Az Apple részvényei rövid időre mintegy 3 százalékkal drágultak, és minden idők új csúcsára, 182,88
dollárra emelkedtek, meghaladva a 3 billió dollár értékéhez szükséges részvényenkénti árat.
Egyesült Államok: Négy hónap után újra 100 ezer felett a kórházban ápoltak száma
Közel négy hónap után ismét százezer felett van a kórházban ápoltak száma az Egyesült Államokban. Az Egészségügyi
és Humánszolgáltatási Minisztérium friss adatai szerint jelenleg több mint 103 ezer embert ápolnak koronavírus-fertőzés
miatt valamelyik egészségügyi intézményben – számolt be a CNN. Legutóbb szeptember 11-én haladta meg a 100 ezret
a kórházban ápoltak száma az Egyesült Államokban. A csúcsot a 2021. január 14-én közölt adat tartja, akkor több mint

142 ezer kórházban kezelt betegről érkezett jelentés. November elején körülbelül 45 ezerre esett vissza a kórházi
kezelések száma, azóta ez a szám viszont folyamatosan nőtt.
Egymásnak feszült a távközlési és a légi közlekedési szektor Amerikában
A közlekedési miniszter kérésére sem hajlandók késleltetni az amerikai távközlési szolgáltatók az 5G-s szolgáltatás
szerdára tervezett indulását. Elutasította az AT&T és a Verizon Communications az amerikai légügyi hatóságok kérését,
hogy új 5G-s vezeték nélküli szolgáltatásuk január 5-re tervezett bevezetését repülésbiztonsági okokból halasszák el, ám
felajánlották, hogy ideiglenes biztonsági zónát hoznak létre a repülőterek körül – írja az investing.com.
Repülők ezreit tartotta a földön az omikron
Több ezer repülőjáratot kellett törölni a rohamosan terjedő omikront vírusvariáns és a kedvezőtlen időjárás miatt.
Számos pilóta és légiutaskísérő még a jelentős pluszpénz ellenére sem vállalta a munkát az ünnepi időszakban. Tovább
növekedtek a koronavírus omikron variánsa és a kedvezőtlen időjárás miatti utazási fennakadások. Vasárnap több mint
négyezer repülőjáratot töröltek világszerte, ebből 2400 vagy az Egyesült Államokból indult volna, vagy eredetileg oda
tartott – írja a Reuters.
Átlépi az egymilliós álomhatárt a Tesla
Sorban a hatodik negyedévben is növelni tudta termelését és értékesítését a Tesla, az amerikai autógyártó a tavalyi
évzáró három hónapban 308,3 ezer elektromos autót adott át megrendelőinek, messze meghaladva a 263 ezernél
leragadó elemzői konszenzust. A 2019-es hasonló időszaknál 70 százalékkal több járművet szállítottak le, míg a tavalyi
harmadik negyedévit majd 30 százalékkal teljesítették túl.
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Kanada
Átvette első gépét a tavasszal induló kanadai légitársaság
A Canada Jetlines bejelentette, hogy átvette első Airbus A320-200 típusú repülőgépét a Jackson Square Aviation
lízingcégtől. A kanadai légitársaság szabadidős úti célokra – floridai és mexikói üdülőhelyek mellett karibi szigetekre –
indítja járatait 2022 tavaszától, ezzel erős versenytársak dominálta, sokszereplős piacra kíván belépni. A légitársaság
tervei szerint 2025-re már 15 repülőgépet üzemeltet.
Autót terveznek a kanadai járműipari beszállítók
Összefogott számos kanadai autóipari beszállító, hogy együtt, teljes egészében az észak-amerikai országban
megtervezzenek és gyártásba helyezzenek egy elektromos SUV-t. Az első prototípust 2023-ra tervezik elkészíteni, a
sorozatgyártás 2025-ben indulna.
FORRÁS:
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Kulcsfontosságú világpiaci árakat befolyásol a chilei választások végeredménye
A globálisan növekvő réz- és lítiumigény kielégítéséhez nélkülözhetetlen befektetési döntéseket és fejlesztéseket
befolyásolhat, hogy a chilei elnökválasztást a baloldali Gabriel Boric nyerte, aki emelné a bányászati nyereség után
fizetendő adókat, és erősítené az állami szerepvállalást a bányászati szektorban. Chile egyike a világ tíz
legegyenlőtlenebb országának, amely versenyképességét az alacsony béreknek és a gyenge társadalombiztosításnak
köszönheti.
Most a miniszterelnököt próbálták megölni Haitin
Tavaly nyáron az otthonában agyonlőtték az elnököt, ezúttal a kormányfő ellen kíséreltek meg merényletet. Újév napján
egy fegyveres csoport megpróbálta megölni Ariel Henryt, Haiti miniszterelnökét – közölte a karibi ország kormányfői
hivatala.
Az elemzőket is meglepve a Wall Streeten landolhat a brazil e-repülő-gyártó
Több kontinensen is gyártaná az elektromos repülőket, a jelenleg 5 milliárdos rendelésállománnyal rendelkező brazil Eve.
FORRÁS:
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Afrika és Közel-Kelet
Dél-Afrika: megsemmisült az ülésterem a fokvárosi parlamentben pusztító tűzben
Sikerült megfékezni kedden a dél-afrikai parlament épületében pusztító tüzet, de a lángok pusztítása következtében az
alsóházi ülésterem teljesen megsemmisült. A parlament új szárnyában működő alsóház épületrésze teljesen romba dőlt
- közölte Ian Schnetler, a fokvárosi tűzoltóság vezetője. A Dél-afrikai Köztársaság parlamentje Fokvárosban működik,
míg a kormány székhelye az onnan 1400 kilométerre fekvő Pretoriában van.
Dél-Afrika: eltemették a Nobel-békedíjas dél-afrikai anglikán érseket
Állami gyászszertartáson helyezték végső nyugalomra a 90 éves korában elhunyt Desmond Tutu Nobel-békedíjas
anglikán érseket, a dél-afrikai apartheid-ellenes küzdelem egyik vezéralakját szombaton a fokvárosi Szent Györgykatedrálisban. Amikor sötétségben éltünk, fényt hozott nekünk – mondta az elhunytról Justin Welby, Canterbury érseke
a gyászmisén vetített videóüzenetében. Desmond Tutut az 1960-as években szentelték anglikán pappá, és 1984-ben
ítélték neki a Nobel-békedíjat a dél-afrikai apartheid rendszerrel szembeni erőszakmentes ellenállásáért. Később őt
nevezték ki Fokváros első fekete érsekévé.
Egyelőre csak ők kapják a negyedik oltást Izraelben
Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Izraelben, miközben az országban már a negyedik oltást adják – egyelőre csak
a gyengébb immunrendszerű embereknek. A negyedik dózis szélesebb körben való használata még várat magára – írja a
Reuters.
Izraelbe érkezett a Pfizer korona elleni tablettájának első szállítmánya
Izraelbe érkezett a Pfizer gyógyszergyár koronavírus okozta betegség elleni tablettájának első szállítmánya, melyet a
veszélyeztetett csoportokba tartozó fertőzötteknek fognak adni – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a
ynet. Az orvosság megakadályozza a súlyos betegség kialakulását, a fertőzöttek állapotának romlását.
A beoltott magyarok Tunéziába is utazhatnak
A vakcina típusa nem számít, egyetlen negatív PCR-tesztet kell csak bemutatni Szijjártó Péter szerint. Megállapodás
született Tunéziával a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, így a koronavírus ellen beoltott magyar

állampolgárok a vakcina típusától függetlenül, negatív PCR-teszttel szabadon beutazhatnak az országba – jelentette be
az MTI szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tuniszban.
Szijjártó Péter: Adottak a keretek a magyar-iráni gazdasági együttműködés fejlesztéséhez
Rendelkezésre állnak a keretek a magyar-iráni gazdasági együttműködés fejlesztéséhez, amelyre a nemzetközi szankciók
ellenére is van lehetőség a magyar érdekek mentén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Teheránban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kétoldalú gazdasági vegyes bizottság ülésén
hangsúlyozta, hogy bár a nemzetközi helyzet bonyolult és Iránnal szemben büntetőintézkedések vannak érvényben, így
is bőven vannak olyan területek, amelyeken lehetséges az előrelépés az együttműködésben.
Hatalmas gázkészletei ellenére is importra szorulhat Irán
Irina Szlav az Oilprice oldalán az iráni médiára hivatkozva azt írja, hogy bár Irán a világ második legnagyobb földgáztartalékával rendelkező országa, ha nem talál befektetőket több 50 milliárd dolláros gázipari beruházáshoz, könnyen
szorulhat komolyabb importra is akár. Iránban található a globális gáztartalékok több mint 17 százaléka, de az ország az
utóbbi időben súlyosan alulfinanszírozottá vált, miután Trump elnök kiléptette az Egyesült Államokat az Iránnal kötött
nukleáris megállapodásból, és újra gazdasági szankciókat vezetett be az ország ellen. Ezek az intézkedések elijesztették
azokat az energetikai óriásokat, amelyeknek meg voltak az eszközeik ahhoz, hogy segítsék Teheránt a hatalmas
gáztartalékok kiaknázásában.
Atomtárgyalások közben lőtt fel műholdhordozó rakétát a világűrbe Irán
Műholdhordozó rakétát bocsátott fel a világűrbe Irán a Szemnan tartományban fekvő űrközpontból december 30-án. A
Szimorg (Főnix) művésznevű rakéta három kutatóeszközt szállít – írja az al-Dzsazíra. Bejelentésében Ahmad Hosszeini
védelmi minisztériumi szóvivő azt mondta, a rakétát a rezsim alapítója, Ruholláh Homeini nevét viselő rakétakilövő
állomásról indították útnak, és 470 kilométeres tengerszint feletti magasságban állította pályára a három kutatóeszközt,
de más részletet nem árult el.
Hihetetlen fejleményről jelentettek a Szuezi-csatornából
A koronavírus-járvány és az Ever Given teherhajó hatnapos fennakadása ellenére a Szuezi-csatorna kulcsfontosságú vízi
útvonal 2021-ben mégis rekordbevételre tett szert a Csatorna Hatóság jelentése szerint. 2021-ben mintegy 1,27 milliárd
tonna rakományt szállítottak a csatornán keresztül, ami 6,3 milliárd dollár tranzitdíjat eredményezett, így 13 százalékkal
túlszárnyalták az előző évi teljesítményt, ezzel pedig a valaha mért legnagyobb bevételre tettek szert.
Nem csak új fővárost épít, olimpiát is rendezne a feltörekvő ország
Egyiptom új fővárost épít, most pedig bejelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére is. A pályázási szándékot az arab
ország sportminisztere hozta nyilvánosságra - adta hírül az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz oldal. A
Kairótól 45 kilométerre keletre fekvő új közigazgatási fővárosban már folynak a munkálatai annak a sokmillió dolláros
sportkomplexumnak, amelyben többek között 90 ezer férőhelyes stadion, olimpiai méretű úszómedence, több
teniszpálya és egy fedett csarnok kap majd helyet.
Nincsenek meg a feltételek, elhalasztják a líbiai elnökválasztást
Elhalasztották a december 24-ére kiírt elnökválasztást Líbiában – jelentette be mindössze két nappal a tervezett voksolás
előtt az észak-afrikai ország központi választási bizottsága. Az indoklás szerint egyelőre lehetetlen megtartani az
elnökválasztást a polgári zavargások újbóli fenyegetése miatt.
A nemzetközi elvárások ellenére sem hajlandók tárgyalni egymással a libanoni vezetők
A libanoni vezetők a nemzetközi sürgetés ellenére sem hajlandók tárgyalni egymással. A Bejrútban hivatalos látogatáson
tartózkodó ENSZ-főtitkár összefogásra szólította fel őket a nemzeti érdekek érdekében. António Guterres vasárnap
érkezett, hogy nemzetközi támogatást gyűjtsön a bajba jutott országnak, és felszólítsa vezetőit, foglalkozzanak a
pénzügyi összeomlással, amelyet a több évtizedes korrupció és a sokuk által felügyelt rossz kormányzás okozott.

Kína tovább növeli jelenlétét Irakban, olajat kap cserébe
Irak megállapodást kötött két kínai vállalattal, amelyek két év alatt összesen 1000 iskolát építenek. Irak olajjal fizet a
projektért cserébe. Iraknak összesen 8000 iskolára van szüksége "az oktatási szektor hiányának betöltéséhez" - idézte
Hassan Mejahamot, a lakásügyi minisztérium tisztviselőjét a hivatalos iraki hírügynökség. A megállapodásokat Musztafa
al-Kádimi miniszterelnök jelenlétében írták alá.
Olajválság helyett vízkrízis fenyegeti a Közel-Keletet
A klímaváltozás és az emberi tevékenység okozta vízhiány egyre inkább meghatározó konfliktusforrássá válik a KözelKeleten és a nyugat-ázsiai térségben. Ez nemcsak az emberek mindennapi életére, de középtávon a nemzetközi
befektetésekre is felforgató hatással lehet. A kiszáradó folyómedrek, az éhínség és a nyomor mellett azonban új üzleti
lehetőségekkel is kecsegtet a klímaválság.
Már több mint négyszázezren látogatták meg a magyar pavilont a dubaji világkiállításon
Töretlen a népszerűsége a dubaji világkiállítás magyar pavilonjának, amely a napokban már a négyszázezredik látogatót
fogadta – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A négyszázezredik látogató egy család volt Abu-Dzabiból,
melynek tagjait emléklappal és magyar kézműves termékeket tartalmazó ajándékcsomaggal lepték meg a pavilon
vezetői. A szervezők több mint egymillió látogatót várnak a magyar pavilonba. Tekintve, hogy március 31-ig tart a
kiállítás, erre meg is van az esély.
Felhagynak a szokásokkal, változik a nyugati bankok nyitvatartása az arab országban
Több nyugati nagybank is úgy döntött, hogy felhagy eddigi gyakorlatával az arab országokban, és a jövőben áttérnek a
szombati és vasárnapi munkaszüneti napokra – számol be a hírről a Reuters. A Deutsche Bank, a JP Morgan, a Bank of
America és a Societe Generale is bejelentette, hogy az új évtől hétfőtől péntekig tart majd a munkaidő az Egyesült Arab
Emírségekben, összhangban más piacokon való nyitvatartásukkal.
Többé nem cenzúrázzák a mozifilmeket az Emírségekben
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy eltörlik a moziban játszott filmek cenzúrázását, helyette korhatárossá
teszik őket szükség szerint – írja az Euronews. Az AP hírügynökség szerint a lépés része annak a törekvésnek, hogy
liberálisabb kép alakuljon ki a külföldiekben az arab országról. A hét emírségből álló Egyesült Arab Emírségek eddig is a
Perzsa-öböl egyik legliberálisabb országának számított, ahol azonban cenzúrázták a “felnőtt” filmeket.
FORRÁS:
https://euronews.com
https://vg.hu
www.mandiner.hu
www.24.hu
www.euronews.com
www.hvg.hu
www.index.hu
www.mandiner.hu
www.muosz.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu

Ausztrália
Koronavírussal fertőzött ápolókat hívnak vissza dolgozni Ausztráliában
Megsértve az állami egészségügyi protokollokat koronavírussal fertőzött ápolókat hívnak vissza Új-Dél-Wales
kórházaiba. A kórházi vezetők eközben az omikron-vírusvariáns miatt egyre több korlátozó intézkedést vezetnek be.

Az ápolók elmondása szerint többen is aggódnak amiatt, hogy Covid-pozitív kollégákkal dolgoznak együtt, mivel Új-DélWales szerte 2500 egészségügyi dolgozó van karanténban – írja a Guardian.
Szerveződik a Kínával szemben álló hálózat: Ausztrália tovább fegyverkezik
Miután nemrég az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal kötött katonai szövetséget Ausztrália Kína
ellensúlyozására, a Wall Street Journal által bemutatott újabb fegyvervásárlások hangsúlyozzák Ausztrália tartós
elkötelezettségét Kína elrettentésére bármilyen agresszív terjeszkedéstől.
FORRÁS:
www.index.hu
www.danubeinstitute.hu

Új-Zéland
A gazdagok szabadon mehetnek Új-Zélandra, a többieknek marad a tiltás és a karantén
Gazdag befektetők szabadon utazhatnak Új-Zélandra egy speciális vízumprogram keretében, ami egyre jobban
felháborítja a járványügyi utazási korlátozások miatt bajba került egyszerű állampolgárokat.
Új-Zéland mégsem nyitja meg a határait
Új-Zéland másfél hónappal elhalasztotta kedden a koronavírus-járvány miatt lezárt határainak újranyitását, mert
fenyegetőnek érzi az omikron vírusvariáns gyors globális terjedését.
FORRÁS:
www.azonnali.hu
www.vg.hu
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