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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Albánia
Az Európai Bizottság szerint az albán GDP 6,9%-kal nőhet 2021-ben, 3,7%-kal 2022-ben
Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint az albán gazdaság 2021-ben 6,9 százalékkal nőhet, mely 2,9
százalékponttal magasabb a májusi becslésnél. A vártnál gyorsabb gazdasági bővülés mögött a turizmus erőteljes
fellendülése, valamint a beruházások jelentős növekedése és a magánfogyasztás élénkülése áll. A gazdaság 2022-ben
3,7%-kal, 2023-ban pedig 3,6%-kal növekedhet. Az államháztartási hiány 2021-ben várhatóan a GDP 5,9%-ára, 2022-ben
pedig a GDP 4%-ára csökken a tavalyi 6,8%-ról. Az előrejelzések szerint az infláció a 2020-as 1,6%-ról 2021-ben 2,2%-ra,
2022-ban pedig 2,8%-ra nő, majd 2023-ban enyhén, 2,7%-ra csökken.
Az albán parlament elfogadta a 2021. évi költségvetés további módosítását
Az albán parlament a november 8-i ülésén 74 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a 2021. évi költségvetés további
módosítását célzó törvényt. A kormányzó PS képviselői elmondták, hogy a normatíva az állami költségvetés módosítását
célozza a nemzetközi üzemanyag- és energiaárak meredek emelkedése miatt kialakult energiaválság megfelelő kezelése
érdekében.
Nyitott Balkán: Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia jövőre szabadkereskedelmi övezetet hozna létre
Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia azokat a megoldásokat keresi, amelyeknek köszönhetően a Nyitott Balkán (Open
Balkan) regionális kezdeményezés keretében az áruszállító teherautóknak nem kell majd órákat várakozni országaik
határain. E három állam a megállapodás szerint ugyanis, az Európai Unióban működő schengeni megállapodás mintájára,
a jövő évben már gyorsított áruszállításra és csökkentett költségekre számíthat. A napokban Szerbiában, Nis városban
tárgyaltak az érintett országok pénzügy-, munkaügyi és mezőgazdasági minisztériumainak képviselői arról, miképp
tudnák elérni, hogy Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia határain a teherautók rövidebb adminisztrációs eljárással
lépjenek át.
Eurojust összekötő iroda felállítása
2021. október 29-én Ladislav Hamran Eurojust elnök és Olsian Cela legfőbb ügyész közösen nyitotta meg az Eurojust
albániai összekötő irodáját, amely esemény újabb mérföldkőnek tekinthető az ország Unióval folytatott igazságügyi
együttműködése területén, azt követően, hogy idén januárban sor került Fatjona Memcaj összekötő ügyész
kinevezésére. Mindkét fél hangsúlyozta, hogy az iroda létrejötte tevékenyen hozzájárulhat a szervezett bűnözés elleni
küzdelem összehangolásához és hatékonyabbá tételéhez. Az eseményen részt vett a Korrupcióellenes Különleges
Ügyészség (SPAK) vezetője, Arben Kraja is.
Az EU újabb 90 millió eurót utalt Albániának
Az Európai Bizottság 90 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) folyósított Albániának a koronavírusjárvány okozta gazdasági válság kezelésére. A kifizetés a második és egyben utolsó részlete az Albániának nyújtott 180
millió eurós támogatási csomagnak. Az uniós végrehajtó testület megítélése szerint Albánia több reformot hajtott végre
az államháztartás és a pénzügyi szektor ellenálló képességének megerősítése érdekében, és fokozta a korrupció elleni
küzdelmet. Emellett a délkelet-európai ország továbbra is teljesíti a MFA-támogatás előfeltételeit az emberi jogok
tiszteletben tartása és a hatékony demokratikus mechanizmusok, köztük a többpárti parlamenti rendszer és a
jogállamiság tekintetében.
FORRÁS:
https://azuzlet.hu/
Magyarország Nagykövetsége, Albánia
https://makronom.mandiner.hu/
https://seenews.com/

Ausztria
Ausztria szigorít a beutazás feltételein: november 22-től 2,5G szabály
November 22-től szigorúbbá válik a belépés Ausztriába, a határátkelőhelyeken általános esetben 2,5G szabály, ingázók
esetén továbbra is a 3G szabály szerinti igazolás lesz érvényben. Az országon belüli korlátozásokhoz igazítják a beutazási
szabályokat a fokozódó koronavírus járvány helyzet miatt. Főszabály szerint csak oltási igazolással, gyógyultsági
igazolással vagy PCR-teszttel lehet belépni. Az ingázók kivételével az antigéntesztek és az antitest vizsgálatok
érvényüket vesztik. Az ingázók esetében bár marad a 3G szabály, a feltételeket szigorítják: a PCR-teszt a korábbi hét
napos időtartamról 72 órára csökken. A jövőben az antigéntesztek 48 óra helyett csak 24 óráig lesznek érvényesek.
A magyar kormány könnyítéseket kér a magyar-osztrák határra
Ausztria nemrég megváltoztatta a magyar munkavállalók belépési szabályait, ami jelentősen megnehezíti a magyar
állampolgárok átlépését a határon, rossz esetben teljesen ki is zárja azt. Az új intézkedések ugyanis olyanok átkelését is
megnehezítik, akik a koronavírus elleni vakcinával oltottak és magas ellenanyag-szinttel rendelkeznek. Nagy István
agrárminiszter azt kérte Hans Peter Doskoziltől, Burgenland tartományi elöljárójától, hogy tegyék lehetővé az oltott és
magas ellenanyagszinttel rendelkező magyar munkavállalók számára a szabad belépést Ausztria területére.
Energiaválság: az osztrák hadsereg tájékoztatót adott ki tartós áramszünet esetére
Rég nem látott probléma sújtja Nyugat-Európát, az energiaválság következtében sok esetben már kimerültek a
tartalékok, így a téli időszakban áram-, vagy gázellátás nélkül maradhat a lakosság bizonyos időre. Az alternatív
energiaforrások mértéke nem áll összhangban a fogyasztási szokásokkal, az áramszünet bekövetkeztének lehetőségét
szakértők támasztják alá. A kérdés tehát nem az, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. Erre a veszélyhelyzeti
állapotra dolgozott ki védekezési tervet az Osztrák Szövetségi Hadsereg. Az osztrák hadsereg által közéttett
tájékoztatóban arra hívják fel a figyelmet, hogy akár tömeges és hosszan tartó áramszünet is bekövetkezhet. Ilyen
esetben az infrastruktúra is leáll.
A MEKH jóváhagyta a szolidaritás alapú földgázszállítás lehetőségét Ausztria felé
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az Európai Bizottság felhívásának megfelelően elvégezte a
magyar-osztrák összekötő vezeték kétirányúsítására vonatkozó korábbi mentesség felülvizsgálatát, és az osztrák
hatósággal koordinált döntésében jóváhagyta a két érintett szállítási rendszerüzemeltető projektjavaslatát, amely
szolidaritási mechanizmus alapján biztosít lehetőséget földgázkiszállításra Ausztria irányába.
Kijárási korlátozást vezettek be az oltatlanok számára Ausztriában
További korlátozások léptek érvénybe az oltatlanok számára november 15-től Ausztriában, az oltatlanok csak sürgős
elintéznivaló esetén hagyhatják el otthonukat. Az osztrák kancellár és a tartományi képviselők a rekordokat döntő Covidfertőzésszámok miatt döntöttek a szigorítás mellett. A szigorítás a 12 éven fölöttiekre vonatkozik, a zárlatot egyelőre tíz
napra rendelték el.
Ausztria külön elbánásban részesíti a Janssennel oltottakat
A Johnson and Johnson (Janssen) vakcinával oltottak esetében egységesen 2022. január 3-ig lesz érvényes a védettségi
igazolás, ezt követően egy második oltás felvétele lesz szükséges. Az előírás nem a beutazásokra vonatkozik, hanem az
országon belüli védettségről rendelkezik, tehát akit Janssennel oltottak, annak ügyelnie kell arra, hogy az oltási
igazolással nem tudja védettségét igazolni január 3. után azokon a helyeken, ahol ezt előírják, vagyis a szolgáltatások
igénybevételénél. December 6-tól a szolgáltatások igénybevétele esetén 12 hónapról 9 hónapra csökken az oltási
igazolások (zöld útlevél) érvényessége.
Most lehet pályázni a jó fizetésre Ausztriában, de a Szputnyikkal oltottak lehet, hogy kimaradnak
Komoly munkaerőhiány mutatkozik az osztrák turizmusban a téli szezon küszöbén, a hiányzó dolgozók számára
vonatkozó becslések tízezres nagyságrendűek. Bár idén csúcsra futott az Ausztriában dolgozó magyarok száma, úgy fest,
nyílik még tér európai pénzek keresésére. Ehhez azonban az osztrákoknak megoldást kell találniuk a Szputnyik vakcinára.

FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://cyberpress.hu/
https://infostart.hu/
https://www.napi.hu/
https://www.portfolio.hu/

Benelux államok
Eltilthatják januártól Belgiumban az oltást elutasító egészségügyi alkalmazottakat
Január elsejétől Belgiumban eltilthatják hivatásuk gyakorlásától azokat az egészségügyi alkalmazottakat, akik nem
olttatták be magukat koronavírus ellen, a továbbra is emelkedő fertőzési adatok mellett több mint egy hete hétezer felett
van a napi fertőzésszám az országban – közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hétvégi kiadásában.
Kiszivárgott egy belga döntéselőkészítő anyag: komoly szigorítások jöhetnek
Kiszivárgott a belga kormánynak, a koronavírus-járvány elleni védekezésben tanácsot adó szakértői csoport belső
dokumentuma. Ebben komoly szigorításokra tesznek javaslatot - írja a Brussels Times.
Szeretettel Brüsszelből: Belgium éppúgy „nagyon komoly aggodalomra ad okot”, mint Magyarország
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ besorolása ellenére eddig Belgiumban sem
rendeltek el szigorú országos korlátozásokat, noha nagyon gyorsan terjed újra a Covid, az intenzívre kerülők
száma közel van a küszöbértékhez, amikor már keményebb intézkedésekre lenne szükség.
Koronavírus: Hollandia háromhetes részleges korlátozásokat vezet be
A holland ügyvivő kormány három hétig tartó részleges korlátozásokat jelentett be a koronavírus-fertőzések
kiemelkedően magas száma miatt. A rendelkezések szombaton lépnek érvénybe.
Hollandiában is rekordot döntött az új fertőzöttek száma
Hollandiában szerdáról csütörtökre rekordszámú. 16 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, így a fertőzöttek
számának heti átlaga 12 378-ra emelkedett, ez a legmagasabb heti átlag az elmúlt egy évben – közölte csütörtökön a
helyi sajtó.
Hollandiában megnyílt a világ legnagyobb bicikliparkolója
Akár fiatalok, akár idősek, akár sportosak, akár nem, Utrecht lakóiban egy valami közös: a kerékpározás. Az egykor autók
számára tervezett utcákon ma már a kerékpárosoké az elsőbbség. Az intelligens infrastruktúra az embereket helyezi
előtérbe. A holland város 30 millió euróból, 5 év alatt megépítette a világ legnagyobb kerékpárgarázsát. A parkolóban 12
500 bicikli fér el.
Nevet változtat a Shell
Több mint 100 év után elhagyja a Royal Dutch-ot nevéből a Shell, a jövőben már csak Shell néven fog működni az olajipari
óriás. Ezzel egyidőben a vállalat bejelentette, hogy adózási okokból Hollandiából az Egyesült Királyságba teszi át a
székhelyét.
FORRÁS:
www.ma.hu
www.napi.hu
www.hvg.hu
www.portfolio.hu
www.hu.euronews.com

Bosznia-Hercegovina
Orbán Viktor feszült helyzetben látogatott Boszniába
Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága, amelyben kulcsszerepet játszanak a Boszniai Szerb
Köztársaságban élő szerbek - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök november 6-án, Banja Lukában folytatott
tárgyalásai után. A magyar kormányfő munkalátogatást tett Banja Lukában, a Boszniai Szerb Köztársaság fővárosában,
viszonozva az ottani politikai vezető, Milorad Dodik közelmúltban tett budapesti látogatását. Orbán Viktor szerint a
"magyar történelem világossá teszi, hogy ami itt történik, az ránk is hatással van". A miniszterelnök ugyancsak fontosnak
nevezte a térség fejlődésének segítését, ezért Magyarország kiterjeszti a felelős szomszédsági és gazdasági programját
a Boszniai Szerb Köztársaság területére is, és támogatni fogja a kis- és középvállalkozókat, ezzel lehetőséget teremt a
magyar vállalkozók számára is.
Dodik nem áldozza fel a békét a Boszniai Szerb Köztársaságért
Milorad Dodik boszniai szerb vezető, akinek elszakadási elképzeléseiről széles körben úgy tartják, hogy veszélyeztetik a
boszniai békemegállapodást, november 11-én a Reutersnek adott interjújában azt mondta: semmilyen politikai cél nem
éri meg a boszniai béke feláldozását.
Rövid helyzetkép Bosznia-Hercegovina NATO-hoz való közeledéséről, avagy a bombázásoktól napjainkig
Bosznia-Hercegovina és a NATO szervezete több évtizedes közös múltat tudhat magáénak. Optimális esetben egy
szuverén állam és egy jelentős érdekérvényesítő képességgel bíró nemzetközi szervezet közti tartós kooperáció
előmozdítja a két érintett közti közeledést. A NATO és Bosznia-Hercegovina kapcsolatának dinamikája ettől jelentősen
eltérő képet mutat. A Daytoni Békeszerződés által adott lendület az ezredfordulón egyértelműen a NATO felé orientálta
az országot, majd a csatlakozási folyamat lelassult. Mára a tárgyalások Bosznia-Hercegovinán belüli és külső szereplők
politikai játszmájának eszközévé váltak, a NATO-hoz való csatlakozás kérdése pedig az egyike lett a boszniai társadalmat
megosztó témáknak.
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése 23%-kal nőtt az előző évhez képest szeptemberben
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése 23%-kal nőtt az előző évhez képest szeptemberben, az augusztusi éves 31,8%-os
növekedés után. Havi összehasonlításban az ipari értékesítés 2,4%-kal esett vissza szeptemberben az augusztusi 6,4%os emelkedést követően.
Szeptemberben nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma az előző évhez képest
Szeptemberben összesen 59 535 külföldi turista látogatott Bosznia-Hercegovinába, míg 2020 azonos hónapjában
mindössze 15 055 beutazót regisztráltak. A külföldi turisták 135 842 vendégéjszakát töltöttek az országban, szemben a
2020 szeptemberi 34 733 vendégéjszakával.
Bajban Bosznia-Hercegovina, menekülnek a fiatalok
Egyre több fiatal akarja elhagyni Bosznia-Hercegovinát anélkül, hogy később haza szándékozna térni egy friss ENSZfelmérés szerint. A kutatásban 5000 fiatalt kérdeztek meg, 47 százalékuk mondta azt, hogy el szeretné hagyni az
országot, sőt 24 százalékuk végleg távozna. A portál megjegyezte, a kivándorlás régi tendencia Bosznia-Hercegovinában,
az elmúlt évtizedekben pedig még intenzívebbé vált. A kutatás eredményei alapján végzett becslés szerint 22 300–23 700
18–29 év közötti fiatal hagyhatja el az országot ideiglenesen vagy végleg a következő egy évben.
FORRÁS:
https://balk.hu/
https://index.hu/
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/
https://www.szabadeuropa.hu/

Bulgária
Folytatjuk a változást: nyert a bolgár korrupcióellenes reformpárt
Fordulat következett be a november 14-i bolgár választásokon: a győztes egy 2 hónapja alakult új párt, a reformokat
hirdető, korrupcióellenes centrista erő lett. A Folytatjuk a változást (PP) pártot 2 Harvardon végzett közgazdász hozta
létre. Kiril Petkov és Aszen Vaszilev miniszteri posztokat töltöttek be a júliustól szeptemberig a Rumen Radev államfő
által kinevezett ún. hivatalnok kormányban. Korrupcióellenes reformokat vezettek be, amelyek célja a kis- és
középvállalkozások támogatása és a korábbi rezsimmel összefonódott oligarchák hatalmának korlátozása volt. Az új
„politikai projekt” átrendezte az eddigi ellenzéki tábort, és sikerült eddigi GERB-szavazókat is megnyerniük. Így kerültek
az első helyre, és ezzel számíthatnak rá, hogy elsőként kapnak kormányalakítási megbízást az elnöktől. Az első
számítások szerint a kormányalakításnak akkor van esélye, ha az ún. protesztpártok megnyerik a Bolgár Szocialista
Pártot (BSZP) is koalíciójukhoz, ami nem teljesen reménytelen.
Az Európai Bizottság 3,8 százalékra csökkentette Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
Az Európai Bizottság 3,8 százalékra csökkentette Bulgária 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését a júliusi 4,6
százalékról. 2021 első felében Bulgáriában a gazdasági fellendülést a nagy gazdasági bizonytalanság és a korlátozó
intézkedések hátráltatták. A beruházási és szolgáltatási export visszafogott maradt, míg a belföldi fogyasztás és
áruexport pozitívan járult hozzá az aggregált kereslethez. A Bizottság úgy látja, hogy az ország bruttó hazai termékének
(GDP) növekedése 2022-ben 4,1%-ra gyorsul, 2023-ban pedig 3,5%-os lesz.
Az EB jóváhagyta Bulgária 51 millió eurós bérkompenzációs tervét
Az Európai Bizottság (EB) az Állami Támogatási Ideiglenes Keret keretében jóváhagyta Bulgária 51 millió eurós (57,8
millió dolláros) bérkompenzációs programját a koronavírus-járvány által sújtott vállalkozások támogatására. A 2021.
december 31. előtt folyósítandó havi bérkompenzáció nem haladhatja meg a kedvezményezettek havi bruttó fizetésének
vagy az egyéni vállalkozók jövedelmének 80%-át.
A bolgár infláció októberben 6%-ra gyorsult éves szinten
Bulgáriában a fogyasztói árak 6%-kal emelkedtek októberben éves összevetésben a szeptemberi 4,8%-os éves
növekedést követően. Havi összehasonlításban a fogyasztói árak 1,8%-kal nőttek a szeptemberi 0,4%-os emelkedés
után. A legnagyobb, 19,7%-os éves áremelkedést a fogyasztói kosárban harmadik legnagyobb súllyal rendelkező
közlekedési szektorban mérték.
Bulgáriában a munkanélküliségi ráta 4,6%-ra csökkent a harmadik negyedévben
Bulgáriában a munkanélküliségi ráta 4,6% volt 2021 harmadik negyedévében, szemben a tavalyi harmadik negyedévi
4,8%-kal. A 15-29 évesek körében a munkanélküliség elérte a 10,3%-ot az idei harmadik negyedévben, szemben a 2020
azonos időszakában mért 8,3%-kal. A tartós munkanélküliségi ráta, vagyis az egy évnél régebb óta munkanélküliek
aránya 2,4 százalék, 77 600 fő volt.
Bulgária vendégéjszakákból származó bevétele 35%-kal nőtt az előző évhez képest szeptemberben
A Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó teljes bevétel szeptemberben 35,1%-kal nőtt az egy évvel
korábbihoz képest, 119,1 millió levára (70,5 millió dollár/60,9 millió euró). A külföldiek által eltöltött vendégéjszakákból
származó bevétel 70,1 millió levát tett ki szeptemberben. Az országban eltöltött összes vendégéjszaka száma alig haladta
meg a 2 milliót a tárgyhónapban, ami éves összehasonlításban 13,2%-os növekedést jelent.
Jó napraforgótermést vágtak a bolgárok, de ez is kevés
A szezon végének kedvezőtlen, aszályos időjárása miatt a napraforgó átlaghozama 2,4 t/ha lett. A 838 ezer hektárról
betakarított teljes termés 2 millió tonna, ami a nehézségek ellenére is 18 százalékkal több a tavalyinál. Az ország ugyan
képes lenne hazai termésből fedezni az igényt, de a nagy magexport miatt szükség van a külföldről behozott

napraforgóra is. Az előző évi termésből 2020 októbere és 2021 júniusa között 653 ezer tonna magot exportáltak külföldre,
ugyanakkor 664 ezer tonnát importáltak is.
Kivonul a Raiffeisen Bulgáriából, a KBC a vevő
1,015 milliárd euróért a KBC-nek adja el több mint 5 milliárd eurós mérlegfőösszegű bolgár leánybankját a Raiffeisen Bank
International. A tranzakció lényege, hogy az osztrák bankcsoport az alapvető piacaira összpontosítja inkább tőkéjét (így
pl. legutóbb Csehországban vásárolt be), ami kapóra jön az utóbbi években Bulgáriában terjeszkedő KBC-nek.
Koronavírus: segítséget kér Bulgária
Az uniós országok közül a legalacsonyabb átoltottsági mutatóval rendelkező Bulgáriában gyorsan terjed a járvány, a
kórházak alig bírják a terhelést, a bolgár kormány az EU-hoz fordult. Bulgária így aktiválta az uniós polgári védelmi
mechanizmust. Ez az eljárás súlyos katasztrófák vagy humanitárius vészhelyzet esetén léptethető életbe, hogy az unió
segítséget nyújthasson az érintett országoknak nemcsak Európában, hanem szerte a világon.
FORRÁS:
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Csehország
Csehországban elszabadult a járvány
Csehországban az utóbbi időben ismét gyorsan, a szakértők által nem várt mértékben emelkedik az újonnan igazolt
koronavírus-fertőzöttek száma, illetve a kórházban kezelteké. Hétfőn már 11 514 új igazolt koronavírus-fertőzöttet
mutattak ki a laboratóriumi szűrések, 2250-nel többet, mint egy hete. A kórházban kezelt Covid-betegek száma
megközelítette a 4300-at, 900-zal meghaladva a múlt hétfői adatot.
Megugrott az infláció Csehországban
Októberben 5,8 százalékra nőtt az éves infláció Csehországban a szeptemberi 4,9 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai
Hivatal szerdán Prágában.
Elhunytak sokkoló fotóival ösztönzik oltásra a lakosságot a csehek
Csehország sajátos kampányt indított. A koronavírus okozta COVID-19 betegségben haldokló, illetve elhunyt személyek
sokkoló fényképeivel próbálja ösztönözni az oltakozást a cseh egészségügyi minisztérium. A tárca kimutatása szerint a
10,7 milliós Csehország felnőtt lakosságának 68 százaléka kapott már oltást, míg a hivatalos kormányzati cél a 75-80
százalékos átoltottság elérése.
Halad a cseh kormányalakítás
Milos Zeman cseh elnök kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Petr Fialát, a Polgári Demokratikus Párt (ODS)
elnökét – jelentette be kedden a cseh államfői iroda közleményben.
A cseh gazdaság már érzi az autóipar gyengélkedését
Csökkent a cseh ipari termelés szeptemberben havi és éves összevetésben, elsősorban a járműgyártás jelentős
visszaesése miatt, amit bizonyos alkatrészek, elsősorban chipek hiánya okozott. A cseh statisztikai hivatal honlapjára
hétfőn felkerült adatok szerint szeptemberben az ipari termelés reálértékben havi szinten 3,3 százalékkal, tavaly
szeptemberhez viszonyítva 4 százalékkal csökkent.
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Egyesült Királyság
Méregdrága tervvel állt elő a Rollys-Royce, de Boris Johnsonnak is tetszik
A brit csúcsipari lieblingnek számító Rolls-Royce megkapta a kormány támogatását ahhoz a tervéhez, hogy az Egyesült
Királyságban kis méretű nukleáris reaktorokat építsen és új iparágat létrehozva, ilyen projekteket finanszírozzon. Arra
azért így se lehet számítani, hogy csak ennyivel megoldhatók lennének a szigetország energetikai problémái.
Elszabadultak az árak az Egyesült Királyságban is
Átlépte a 4%-ot az éves infláció az Egyesült Királyságban októberben, meghaladva az elemzői várakozásokat.
Szeptemberhez képest jelentős gyorsulást mutatnak az árak.
Nagy-Britanniában már 40 év felett lehet kérni az emlékeztető oltást
Az emlékeztető oltással kapcsolatos brit oltási kampányt kiterjesztik a 40-49 éves korosztályra is; a kormány ezzel
próbálja elejét venni a téli járványhullámnak – írja a The Independent. A brit oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság
(JCVI) szerint minden 40 év feletti felnőttnek tanácsos beadatnia a harmadik oltást, mégpedig hat hónappal a második
dózis után. A JCVI továbbá azt is bejelentette: a 16-17 éves fiatalok mostantól felvehetik a második adag vakcinát.
Minden hűtőszekrényre ajtót szerelhetnek a szupermarketekben
A villamosenergia-fogyasztás csökkentése és az energiahatékonyság jegyében Nagy-Britanniában arra kötelezhetik a
bevásárlóközpontokat, hogy zárható ajtók mögött tárolják a fagyasztott és hűtött élelmiszereket.
Felülteljesített a brit gazdaság
A vártnál valamivel gyorsabban, 0,6 százalékkal emelkedett szeptemberben Nagy-Britannia - az EU-n kívüli legnagyobb
európai gazdaság - bruttó hazai terméke (GDP) havi összevetésben, de még mindig nem érte el a koronavírus-járvány
előtti szintet - közölte csütörtökön ismertetett legfrissebb becslésében a brit statisztikai hivatal (ONS). Az elemzői
konszenzus átlaga 0,4 százalékos havi növekedést valószínűsített szeptemberre.
A brit kormány november végétől kínai és indiai vakcinákat is elfogad a beutazáshoz
Eddig csak az AstraZeneca, Pfizer és a Moderna volt jó a beutazáshoz. A brit kormány november végétől azokat a
beutazókat is beoltottnak tekinti, akik egyes kínai, illetve indiai gyártmányú vakcinákból kapták meg a koronavírus elleni
oltás teljes dózisát – közölte kedden a brit közlekedési minisztérium.
Tovább terjeszkedik a Cordia az Egyesült Királyságban
Folytatja terjeszkedését az Egyesült Királyság lakóingatlan-piacán a Cordia, a lakásfejlesztő helyi leányvállalata egy 366
bérlakásból álló komplexumot valósít meg, így a társaság már több mint 1800 otthon építését tervezi a régióban - közölte
a társaság az MTI-vel hétfőn.
Brexit: London még az idén felfüggesztheti az észak-írországi protokollt
Hétfői brit sajtóértesülés szerint London várhatóan még az idén felfüggeszti a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi protokoll alkalmazását. Uniós illetékesek "robusztus" ellenlépéseket
helyeztek kilátásba, ha a brit kormány valóban meghozná ezt a döntést.
Jobban teljesített a brit gazdaság, mint az eurozóna legfejlettebb országai?
Cikksorozatunk aktuális részében megvizsgáljuk, hogyan alakultak az Egyesült Királyság és az eurozóna legfontosabb
magországainak főbb makrogazdasági mutatói az euro bevezetését követő két évtizedben. Eredményeink szerint az

euroövezeti magországok és az Egyesült Királyság főbb tendenciái hasonlóan alakultak önálló monetáris politikától
függetlenül. Különbségek elsősorban a munkapiaci folyamatokban és a külső egyensúlyban azonosíthatóak, előbbi
esetén az Egyesült Királyság, utóbbi esetén az eurozóna javára.
FORRÁS:
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Észak-Macedónia
Határozatképtelenség miatt nem szavazott az észak-macedón parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról
Nem tudott szavazni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról november 11-én az észak-macedón
parlament, mert az ülésen a 120 képviselőből csak 60-an jelentek meg. A bizalmi szavazáson a 120 tagú parlament 61
képviselőjének kellett volna a kormány ellen szavaznia, a sikeres szavazás határideje éjfél volt. A VMRO-DPMNE
bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen, mert Hrisztijan Mickoszki pártelnök szerint a jobboldalt már
többen támogatják, mint a szociáldemokratákat. Ezzel egy időben Zoran Zaev bejelentette, hogy egyelőre mégsem
mond le, megvárja egyrészt a bizalmi szavazás eredményét, másrészt a decembert, amikor meg kellene kezdődnie az
ország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak.
Az Európai Bizottság módosította Észak-Macedónia 2021-es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését
Észak-Macedónia bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 4 százalékkal nő 2021-ben – az Európai Bizottság (EB)
módosította a 3,7 százalékos gazdasági bővülésre vonatkozó májusi előrejelzését. Az ország gazdasága 2022-ben 3,9%kal, 2023-ban pedig 3,7%-kal bővülhet. Az infláció 2021-ben várhatóan 3,3%-ra gyorsul a 2020-as 1,2%-ról, majd 2022ben 2,1%-ra, 2023-ban pedig 1,8%-ra lassul.
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya éves szinten 43,8%-kal nőtt az év első kilenc hónapjában
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya összesen 113,7 milliárd dénárra (2,1 milliárd dollár/1,8 milliárd euró) nőtt 2021 első
kilenc hónapjában a 2020 azonos időszakában mért 79,1 milliárd dénárról. Az export 26,3%-kal, 315,9 milliárd dénárra,
míg az import 30,4%-kal, 429,6 milliárd dénárra bővült a január-szeptemberi időszakban. Észak-Macedónia fő
kereskedelmi partnerei Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína voltak.
Észak-Macedóniában 4,1%-os volt az infláció októberben
Észak-Macedóniában 4,1%-kal nőttek a fogyasztói árak októberben a szeptemberi 3,7%-ról. Havi összehasonlításban az
árak 0,5%-kal emelkedtek októberben a szeptemberi 0,1%-os csökkenést követően.
Észak-Macedóniában a munkanélküliek száma 12,7%-kal csökkent októberben
Észak-Macedóniában október végén 134 219 munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi hivataloknál, az egy évvel
korábbi 153 799 főhöz képest. Havi összehasonlításban októberben 1%-kal csökkent a munkanélküliek száma.
Szeptemberben jelentősen nőtt a külföldi turisták száma Észak-Macedóniában
Szeptemberben összesen 36 670 külföldi turista érkezett Észak-Macedóniába, szemben az előző év azonos hónapjában
regisztrált 7 323 fővel. A külföldi turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma 84 730-ra emelkedett 2021
szeptemberében a 2020 szeptemberi 17 954 főről.

Csak a teljesen átoltottak mehetnek beltéri rendezvényekre Észak-Macedóniában
Észak-Macedóniában november 15-től csak azok mehetnek be a vendéglátóhelyek, bevásárló- és üzletközpontok,
valamint a különböző rendezvények beltéri helyszíneire, akik felvették valamely koronavírus elleni védőoltás mindkét
adagját. A vendéglátóhelyek kerthelyiségeit, valamint a szabadtéri rendezvényeket továbbra is látogathatják azok is,
akik nem rendelkeznek oltással. Az országban kötelezővé tették az egészségügyben dolgozók beoltását is.
FORRÁS:
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Franciaország
Franciaország: megtörtént az újratervezés
A francia környezetvédelmi miniszter kiadott egy 10 pontos akciótervet, ami a távoli jövőbe ígért fantasztikumok helyett
racionálisan felülírja a francia nukleáris energia jövőjének eddigi vízióját. Az igény világos: több szélerőmű kell és sokkal
több napelem.
Nagy bejelentést tett Macron az energiaválság miatt: több évtized után új atomreaktorokat épít az ország
Több évtized szünet után új atomreaktorokat épít Franciaország, hogy az elszálló energiaárak gazdasági hatását jobban
ki tudja védeni, csökkentse a más országoknak való energiakitettségét és közben még határozottabban tudjon küzdeni
a 2050-es klímacél érdekében is – jelentette be kedd esti televíziós beszédében Emmanuel Macron.
Franciaország már a 3.oltáshoz köti a védettségi igazolást
Franciaországban a koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum érvényességét decembertől három
védőoltáshoz kötik a 65 éven felüliek és a veszélyeztettek számára - jelentette be keddi televíziós beszédében Emmanuel
Macron államfő.
A francia infláció 1 év alatt +2,6%-ra nőtt október hónapra
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) közleménye szerint a fogyasztói árak 2,6%-kal emelkedtek egy év alatt októberben
a szeptemberi 2,2% után Franciaországban. A növekedés hátterében az energia és a szolgáltatások árainak növekedése
áll. "Az infláció emelkedése az energiaárak (+ 20,2% a szeptemberi + 14,9% után) és a szolgáltatások (+ 1,8% + 1,4% után)
árának gyorsulásából adódik" - részletezi sajtóközleményében az INSEE. A dohányipari termékek árai a szeptember
havival azonos ütemben (+ 4,8%) emelkedtek, míg az iparcikkek és az élelmiszerek árának növekedése lelassult (+0,3%
illetve +0,7%).
Franciaország mindent megtesz, csak hogy elkerülje a járvány miatti szigorításokat
Bruno Le Maire, francia gazdasági miniszter vasárnap a BFM TV-ben azt nyilatkozta, hogy a francia kormány és a
hatóságok elhatározták, hogy mindent megtesznek az új járványügyi szigorító intézkedések elkerülése érdekében, akkor
is, ha más európai országokban korlátozó intézkedéseket vezetnek be. Közben a szomszédos Hollandiában és
Németországban egyaránt korlátozó intézkedéseket vezettek be.
Hidrogén ágazat: a France 2030 program keretében 1,9 mrd eurót fektet be a francia állam
Emmanuel Macron, francia elnök november 16-án jelentette be, hogy a 30 milliárd eurós „France 2030” beruházási terv
részeként 1,9 milliárd eurót fordítanak a hidrogénszektor fejlesztésére. A hidrogén fejlesztése "harc az iparért, az
ökológiáért és a szuverenitásért" - jelentette ki az államfő, amikor ellátogatott a Béziers-ben lévő Genvia céghez, amely
hidrogén előállítására specializálódott. Franciaország előnyt élvez a többi nagy országgal szemben, mert "szilárd,
telepített atomerőműve" van, amely lehetővé teszi sokkal nagyobb tömegű hidrogén előállítását. „Ha tudjuk, hogyan
legyünk vezetők a hidrogéntermelésben, akkor kiépítjük az energetikai szuverenitást” – jelentette ki Macron.
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Horvátország
Az Európai Bizottság 8,1 százalékra emelte a 2021-es horvát GDP-növekedés előrejelzését
Az Európai Bizottság számításai szerint Horvátország bruttó hazai terméke (GDP) reál 8,1%-kal bővülhet idén, ami
magasabb a júliusban becsült 5,4%-os növekedési előrejelzésnél. A horvát gazdaság fellendülése 2021-ben is
folytatódott, amit leginkább a növekvő magánfogyasztás és az idegenforgalmi szektor vártnál jobb teljesítménye
támogat. A Bizottság 2022-re vonatkozóan a júliusi 5,9%-ról 5,6%-ra módosította az ország gazdasági növekedésére
vonatkozó előrejelzését.
Közel a horvát euró, ez felminősítést ért a Fitchnek
Javította a horvát államadósság osztályzatát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy
Horvátország alig több mint egy év múlva csatlakozhat az euróövezethez. A nemzetközi hitelminősítő az eddigi BBB
mínuszról egy fokozattal BBB-re emelte Horvátország hosszú futamidejű szuverén devizaadós-kötelezettségeinek
besorolását, és az új osztályzatra is további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást hagyott érvényben. A cég
szerint Horvátország a koronavírus-járvány sokkja ellenére is komoly előrelépést ért el az euró bevezetéséhez szükséges
konvergencia-kritériumok és szerkezeti reformok teljesítésében, és az euróövezetben is megvan a politikai támogatás a
horvát csatlakozáshoz.
Sokéves csúcson a horvát infláció
Horvátországban 2013 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az infláció októberben. A múlt hónapban 3,8
százalék volt a fogyasztói áremelkedés éves összevetésben a szeptemberi 3,3 százalék után. Októberben 1 százalékos
inflációt mértek szeptemberhez képest, amikor szintén 1 százalék volt a fogyasztói áremelkedés augusztussal
összevetve.
Szeptemberben megnégyszereződött a Horvátországba látogató külföldi turisták száma az előző évhez képest
A Horvátországba érkező külföldi turisták száma szeptemberben elérte az 1,6 milliót, ami 1,2 millió fős növekedést jelent
tavaly szeptemberhez képest. A külföldi turisták által Horvátországban eltöltött vendégéjszakák száma szeptemberben
253,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 9,6 milliót. A külföldi turisták száma idén szeptemberben a
2019 szeptemberében regisztrált adat 78,5%-át tette ki, míg a vendégéjszakák száma elérte a járvány előtti szint 97,4%át.
A horvátoknál meghosszabbították az üzemanyagár befagyasztását
A horvát kormány november 11-i ülésén további egy hónappal meghosszabbította azt a rendeletét, amelyben rögzítette
az üzemanyagok árát, de a mostani rendelet csak a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik. Az
eurosuper 95 árát továbbra is 11,10 kunában (539,15 forint), az eurodízelét 11 kunában (534,29 forint) határozta meg, míg
a magasabb oktánszámú és prémium üzemanyagok ára a rendelet szerint szabadon formálható.
Horvátországban szigorítást vezettek be, csúcson a fertőzöttek száma
Az eredetileg tervezett november 15. helyett november 16-tól lesz kötelező a koronavírus elleni védettség igazolása az
állami dolgozóknak Horvátországban, és számos intézményben is megkövetelik a Covid-igazolványt. Azoknak, akik nem
kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat. A tesztelés egyelőre ingyenes
lesz azok számára, akiknek ezt a munkahelyük kötelezően előírja. A négymilliós ország a járvány eddigi legerősebb
hullámával küzd, naponta 6-7 ezer új esetet és 50-60 új áldozatot jelentenek. Az esetszám minden korábbinál gyorsabban
emelkedik, és az aktív fertőzöttek száma is csúcson van.

FORRÁS:
https://24.hu/
https://hu.euronews.com/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://tozsdeforum.hu/

Írország
Írország elfogadja a CoronaVac (Sinovac) és SinoPharm vakcinákat
Már Írország is elfogadja a CoronaVac (Sinovac) és SinoPharm (BIBP) vakcinákat a beutazáshoz. Mindkét vakcina
esetében a második oltóanyag beadását követően 14 napnak kell eltelnie ahhoz, hogy korlátozás nélkül tudjanak
beutazni az Írországba látogatók.
Új közegészségügyi előírások léptek érvénybe november 16-án
A megnövekedett esetszám miatt a kormány ismét szigorításokat vezetett be. A vendéglátóipari és szórakoztatóipari
egységeknek éjfélkor be kell zárnia. A kormány ajánlása alapján jelenleg mindenki, aki teheti otthonról kell, hogy
dolgozzon. A színházi előadások és mozik csak védettségi igazolvánnyal látogathatók.
Példátlan ingatlanhiány és bérleti díj infláció Írországban
A lakásbérleti díjak inflációja 6,8 százalékra emelkedett a „példátlan” ingatlanhiány miatt. A Daft.ie legfrissebb
negyedéves jelentése – ami a piaci bérleti díjakat követi nyomon – az emelést az ír piacon tapasztalható eddig nem látott
mértékű bérleményhiánnyal hozta összefüggésbe.
Európai Bizottság: 14,6%-os ír gazdasági növekedés várható
Az Európai Bizottság megduplázta az ír gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzését 14,6 százalékra, ugyanakkor arra
figyelmeztet, hogy a jelenlegi 5,1 százalékos infláció jövőre tovább fog emelkedni. A Bizottság őszi gazdasági előrejelzése
szerint Írország erőteljes növekedéssel zárja a 2021-es évet, amit a multinacionális ágazat exportja vezérel, illetve a
belföldi ágazatok fellendülése is támogat. A lakossági megtakarítási szokások normalizálódásával a fogyasztás is
fellendült, miközben a hazai beruházások – különösen az építőiparban – várhatóan erőteljes növekedést fognak majd
előidézni.
14 éves csúcson az infláció
Az ír infláció 14 éves csúcsra emelkedett októberben, mert a magasabb energiaköltségek, a kínálati oldalon fellépő hiány
és a megnövekedett fogyasztói kereslet megemelték az árakat. Az elmúlt 12 hónapban 5,1 százalékos áremelkedés
figyelhető meg az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) legfrissebb fogyasztói árindexe szerint. Az október havi
emelkedés 2007 áprilisa óta a legnagyobb mértékű növekedés.
FORRÁS:
www.gov.ie
www.iristhimes.com

Koszovó
Az IMF szerint Koszovó gazdasági növekedése 2021-ben meghaladja a 7 százalékot
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a 2020-as 5,3 százalékos csökkenést követően Koszovó bruttó hazai terméke
(GDP) 2021-ben 7-8%-kal, 2022-ben 4%-kal emelkedhet. Az ország gazdasági fellendülését a helyreállított mobilitás, a
szakpolitikai intézkedések és a diaszpóra támogatása vezérli. A koszovói infláció 2021 végére várhatóan körülbelül 5%-ra
emelkedik a magasabb energia- és élelmiszerárak miatt.

Koszovóban az infláció 5,7%-ra nőtt októberben
Koszovó harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) 5,7%-kal nőtt októberben éves összevetésben, a szeptemberi 4,9%-os
növekedés után. Havi összehasonlításban a HICP 0,1%-kal emelkedett októberben, az előző havi azonos ütemű
növekedést követően.
Az önkormányzati választások második fordulóját tartották meg Koszovóban, a települések több mint felében
Az önkormányzati választások második fordulóját tartották meg Koszovóban. A csaknem 90 százalékban albán
lakosságú balkáni ország 38 településéből 21-ben választottak most polgármestert, mivel az október közepén tartott első
fordulóban csak 17 jelölt tudta megszerezni a szavazatok több mint 50 százalékát. Az októberi eredményekben a
jobbközép ellenzéki pártok domináltak, a baloldali kormányzópárt - Albin Kurti miniszterelnök Önrendelkezés Pártjának
- egyetlen jelölje sem nyert, a többségében szerbek lakta területeken szerb pártok győztek. Përparim Ramát, a Koszovói
Demokratikus Liga képviselőjét választották Pristina új polgármesterének, aki legyőzte a kormányzó baloldali
Önrendelkezési Párt korábbi egészségügyi miniszterét, Arben Vitiát.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://www.euronews.com/2021/11/15/kosovo-holds-second-round-of-municipal-elections
https://seenews.com/

Lengyelország
NATO-fellépést sürget Lengyelország és két balti állam
Lengyelország és két balti állam, Lettország és Litvánia felszólította a NATO-t, hogy tegyen konkrét lépéseket a
Belorusszal közös határán kialakult menekültválság megoldására. A három ország kilátásba helyezte, hogy a NATO
alapokmányának 4. cikke szerinti konzultációt kezdeményez, mert területi integritásuk, politikai függetlenségük vagy
biztonságuk forog kockán.
Lengyelországban az elektromos autók is nagyon szennyeznek
Az autóipar az elmúlt években óriási pénzeket ölt az elektromos autók fejlesztésébe, de ahhoz, hogy ezek a modellek
valóban kevesebb károsanyag-kibocsátással üzemeljenek, az elektromos hálózatok megfelelő “táplálása’ is szükséges.
Miért térnek haza a lengyel kivándorlók?
Számos oka van annak, hogy az elmúlt több mint másfél évtizedben az Egyesült Királyságban szerencsét próbáló lengyel
kivándorlók egy része hazatér, ám meglepő módon ezek között nincs az első helyen a brexit. Szép dolog a honvágy, de
sokan újabb külföldi kalandozást terveznek.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.kitekinto.hu
www.index.hu

Montenegró
Montenegró 9 hónapos költségvetési hiánya 64,7 millió eurót tett ki, ami 62,7%-kal alacsonyabb a tervezettnél
Montenegróban 64,7 millió euró (74,9 millió dolláros) volt a költségvetési hiány 2021 első kilenc hónapjában, szemben a
2020. évi hasonló időszak 332,9 millió eurós hiányával. A hiány a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 1,4 százalékát
tette ki, ami a tervezett mértéknél 62,7 százalékkal alacsonyabb.

A montenegrói kormány 3,9%-os GDP-arányos hiánycélt tűz ki a 2022-es költségvetési tervezetben
Montenegró kormánya elfogadta a 2022-es költségvetési tervezetet, amely 205,1 millió eurós (234,8 millió eurós)
költségvetési hiányt irányoz elő, ami a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 3,87%-ának felel meg. A költségvetési
tervezet 1,968 milliárd eurós bevétellel, 2,173 milliárd eurós kiadással és 248,3 millió eurós tőkebefektetéssel számol.
Montenegróban 3,8%-kal nőttek a fogyasztói árak októberben
Montenegró fogyasztói árindexe (CPI) éves szinten 3,8%-kal emelkedett októberben a szeptemberi 2,9%-os növekedést
követően. Havi összehasonlításban a fogyasztói árak 0,7%-kal nőttek októberben a szeptemberi 0,5%-os emelkedés
után. A legnagyobb mértékben, 8,3%-kal a ruházati cikkek és lábbelik drágultak.
Montenegróban a munkanélküliségi ráta 23,8%-ra emelkedett októberben
Montenegróban a munkanélküliségi ráta 23,81%-ra emelkedett október végén az előző havi 23,26%-ról. A
munkanélküliek száma 2,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, 2021. október végén 55 241 főt tartottak nyilván. 2020.
október végén a munkanélküliségi ráta 19,26% volt.
Montenegróban bezárnak a szórakozóhelyek és betiltják a tömegrendezvényeket
Nem tarthatnak szabadtéri szilveszteri bulikat és koncerteket Montenegróban a romló koronavírus-járványhelyzet miatt.
November 15-től tilos lakodalmakat szervezni az országban, emellett betiltották az éjszakai szórakozóhelyek működését,
a vendéglátóhelyek csak éjfélig tarthatnak nyitva, és iskolai kirándulásokat sem lehet szervezni. Egy, a témához
kapcsolódó hír szerint a montenegrói gyógyszerfelügyelet engedélyezte a 12 évnél idősebb gyerekek koronavírus elleni
beoltását, de egyelőre kizárólag a Pfizer/BioNTech vakcinájának alkalmazását hagyták jóvá.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://acnews.hu/vilag/montenegroban-engedelyeztek-a-12-evnel-idosebb-gyerekek-beoltasat/2021-1112%2009:49/33260
https://seenews.com/

Németország
Bekeményít Németország: fokozottan kockázatos területnek minősítette Magyarországot
Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése miatt a járványügyileg fokozottan kockázatos területek közé sorolták
pénteken Magyarországot a német hatóságok. A november 14. vasárnap nulla órától érvényes besorolás azzal jár, hogy
Németországba utazás előtt ki kell tölteni a kormány online beutazási bejelentési űrlapját, amely az
einreiseanmeldung.de című oldalon érhető el. Az oltatlanok - a SARS-CoV-2 okozta betegség (COVID-19) elleni teljes
oltással nem rendelkezők - csak friss negatív vírusteszt lelettel utazhatnak be. A határ átlépése után rögtön házi
karanténba kell vonulniuk tíz napra. Az elzártságnak véget vethet egy újabb negatív koronavírus lelet, de a tesztet
legkorábban a karantén ötödik napján szabad elkészíttetni.
Energiaválság: elszabadult a gázár, miután felfüggesztették az Északi Áramlat 2 német engedélyezését
A német energiaszabályozó hatóság kedden azt közölte, hogy felfüggesztette az Északi Áramlat 2 gázvezeték tanúsítási
folyamatát arra hivatkozva, hogy az üzemeltető cégnek a német jogszabályokkal összhangban lévő jogi keretet kell
biztosítania. A hírre az egyébként is 5% körüli pluszban álló decemberi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén
szárnyalásba kapcsolt, és kedd estig ez a szárnyalás 16%-os pluszig meg sem állt.
Kitiltották az oltatlanokat a közösségi élet legtöbb területéről Németország egyik legnagyobb tartományában
Szászország és Berlin után keddtől az egyik legnagyobb német tartományban, Bajorországban is kitiltották az új típusú
koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (COVID-19) védőoltással nem rendelkezőket a közösségi élet legtöbb
területéről a vírus egyre gyorsabb terjedése miatt.

Olaf Scholz kemény szankciókat követel Európa utolsó diktátorával szemben
Olaf Scholz ügyvezető német alkancellár védelmébe vette a bírálatokkal szemben Lengyelországot, amely a
migránsválságra tekintettel a Fehéroroszországgal közös határa védelmét próbálja erősíteni. Scholz, akit a következő
kormány megalakítására készülő német pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a Liberálisok (FDP) - tervei
szerint december elején a parlamentben megválasztanak kancellárnak, hétfőn este a Süddeutschen Zeitung egyik
rendezvényén kijelentette, hogy a drámai kihívás előtt álló uniós partnernek szolidaritásra van szüksége.
Németországban is bevezetik a kötelező koronavírus-oltást
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (COVID-19) elleni oltás beadatásához köthetik több szakma
gyakorlását Németországban - jelentették be hétfőn Berlinben. Az oltási kötelezettség a napközbeni kisgyermekellátás
és a bentlakásos szociális ellátás területén, vagyis a többi között az óvodákban és az idősotthonokban dolgozókra
vonatkozhat majd - mondta a szociáldemokratákkal (SPD) és a liberálisokkal (FDP) koalícióra készülő Zöldek szövetségi
parlamenti frakciójának társelnöke, Katrin Göring-Eckardt.
Az oltatlanokat csak negatív teszttel engednék fel a tömegközlekedésre Németországban
Németországban a járvány kezdete óta a legmagasabb szintre emelkedett a koronavírus-fertőzöttség aránya - mutatták
ki hétfőn a közegészségügyi adatok, miközben az új kormányalakításról tárgyaló három párt a járvány elleni intézkedések
kiterjesztését tervezi. A hétnapos megbetegedési arány - a 100 000 főre jutó fertőzöttek száma az elmúlt héten - 303-ra
emelkedett az előző napi 289-ről, derült ki a Robert Koch Intézet hétfőn közzétett adataiból. A halálesetek száma 43-mal
nőtt, így összesen 97 715-re emelkedett.
Egyetlen ábra, ami jól mutatja, mi most a német gazdaság legnagyobb problémája
A korábbi válságokkal szemben jelenleg nem a keresleti, hanem a kínálati oldallal van gond a német feldolgozóiparban –
mutat rá az Unicredit Bank elemzője. A szakember szerint jelenleg mintegy 20 százalék a különbség az új megrendelések
és a termelés között. Az Európai Unióban a német gazdaságot sújtják leginkább a kínálati fennakadások, az Európai
Bizottság friss felmérése szerint tíz német feldolgozóipari cégből kilenc úgy nyilatkozott, hogy a szállítási problémák
korlátozzák a termelésüket. Franciaországban ugyanez az arány 40%, Olaszországban pedig 20%.
A Lufthansa már nem tartozik a német államnak, visszafizette a járvány miatt kapott támogatást
Teljes egészében visszafizette a Lufthansa német légitársaság a koronavírus-világjárvány okozta válság átvészelésére
kapott német állami támogatást - jelentették be pénteken Berlinben. A társaság közleménye szerint egymilliárd euróért
(366 milliárd forint) visszavásárolták a járvány miatt megrendült német cégek támogatására és külföldi felvásárlásuk
elhárítására szolgáló gazdasági stabilizációs alap (WSF) által birtokolt tulajdonrész - csendes részesedés - utolsó részét.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/

Olaszország
Nőtt az olasz ipari termelés
Nőtt Olaszország ipari termelése szeptemberben az előző hónaphoz képest, újabb jelzésként arra, hogy a szűk ellátási
keresztmetszetek dacára a gyáripar a gazdasági növekedést erősítő tényező volt a harmadik negyedévben. Az olasz
statisztikai hivatal (ISTAT) szerdán közzétett jelentése szerint szezonális kiigazítással számolva az ipari termelés 0,1
százalékkal bővült augusztushoz képest. Az olasz kormány arra számít, hogy idén 6 százalékkal, jövőre pedig 4,7
százalékkal nő a gazdaság, a költségvetés hiánya pedig idén a GDP 9,4 százalékára, jövőre pedig 5,6 százalékára rúg majd.
Készülhetnek a harmadik oltásra a 40 feletti olaszok
A vonaton és taxin utazás szabályait is szigorították az azonosított COVID-19 betegek számának ugrásszerű növekedése
miatt, és a római kormány további korlátozásokat tervez a karácsonyi ünnepek időszakára az egészségügyi miniszter
hétfői közlése szerint. Az egészségügyi minisztérium hétfői adatai azt mutatják, hogy a húszból négy tartományban és

Bolzano térségében ugrásszerűen emelkedett az újonnan azonosított fertőzöttek száma. Roberto Speranza
egészségügyi miniszter korábbi kijelentése szerint az újabb tetőzést a karácsonyi időszakra várják.
Új államfőt keres Olaszország
Megkezdődött a februárban távozni akaró államfő, Sergio Mattarella utódjának keresése Olaszországban, és a
legesélyesebbnek Mario Draghi miniszterelnök tűnik, akinek előreugrása azonban a jelenlegi kormány “felborulását”
idézheti elő. Az államfővé választáshoz szükséges kétharmados támogatottsággal jelenleg egyedül Mario Draghi bír, de
ha elvállalja a jelölést, akkor le kell mondania a miniszterelnöki posztról, ami a kormány felszámolását is jelenti.
Az idei karácsony már viszonylag normálisan telhet Olaszországban
Az országban maradást javasolta az olaszoknak a téli szünetre Roberto Speranza egészségügyi miniszter egy vasárnapi
interjúban, miközben az északi régiókban szigorú óvintézkedésekkel készülnek a karácsonyi vásárok megnyitására.
Kijelentette, hogy bár Olaszországban a járványmutatók és az oltottak aránya a legjobbak közé sorolható Európában,
“mégis óvatosnak kell maradni, mivel egész Európában komoly a helyzet, és a járványhullám még mindig magasan jár”.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/

Románia
Szigorították a határátlépés feltételeit Romániába
Szigorították a határátlépés feltételeit a Romániába utazóknak november 8-tól, az oltatlanok főszabályként kötelesek
karanténba vonulni. Románia kormánya a magas járványügyi kockázatú országok piros zónájába sorolta be hazánkat. A
Magyarországról Románia területére érkező oltatlanok tehát 2021. november 8-án nulla órától főszabályként kötelesek
14 napra karanténba vonulni.
Nagykoalíció lesz Romániában, de a miniszterelnök személye továbbra is talány
Megállapodtak Romániában a nagykoalíció létrehozására készülő pártok a közös kormányprogram legtöbb részletéről,
de továbbra sincs egyetértés közöttük a miniszterelnök személyéről. A két éve kormányon lévő jobbközép Nemzeti
Liberális Párt (PNL), az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
tárgyalóküldöttségei sorra vették a kormányprogram fejezeteit, és ezek többségénél sikerült összehangolniuk
elképzeléseiket.
A román gazdaság 7,1 százalékkal nőtt az idei első kilenc hónapban
A román gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 7,1 százalékkal nőtt az idei első kilenc hónapban a tavalyi év
azonos időszakához mérten. A román bruttó hazai termék (GDP) 6,8 százalékkal bővült a vizsgált időszakban a szezonális
és naptárhatással kiigazított érték szerint. A harmadik negyedévben a román GDP 7,2 százalékkal nőtt a nyers adatok
szerint a tavalyi harmadik negyedévhez mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 8
százalék volt. A második negyedévhez képest a július-szeptember közötti időszakban a román gazdaság teljesítménye
0,3 százalékkal nőtt. A harmadik negyedéves 7,2 százalékos növekedés megerősítette, hogy a román gazdaság helyreállt
a járvány előtti szintre.
A román jegybank emelte az idei és a jövő évi inflációs prognózisát
A Román Nemzeti Bank 1,9 százalékponttal, 7,5 százalékra emelte az idei év végi inflációs előrejelzését, a jövő évi
prognózist is 2,5 százalékponttal, 5,9 százalékra növelte. A szeptemberi gyors emelkedést követően az energiaárak
ideiglenes hatósági rögzítésének köszönhetően az infláció lassulni fog, ezért számítanak év végére 7,5 százalékos
növekedésre.

Romániában közel 8 százalékra gyorsult az infláció
Októberben 7,94 százalékra gyorsult az éves infláció Romániában a szeptemberi 6,3 százalékról. Októberben a nem
élelmiszerek 11,39 százalékkal kerültek többe a tavalyi év azonos hónapjához mérten, az élelmiszerek fogyasztói árindexe
5,25 százalék volt, míg a szolgáltatások 3,96 százalékkal drágultak. Szeptemberhez képest a fogyasztói árak 1,78
százalékkal emelkedtek.
Árbefagyasztás után áfát is csökkentenek Romániában
A román parlament 19 százalékról 5 százalékra csökkentette a tűzifa áfáját, hogy támogassa az ezzel a tüzelőanyaggal
fűtő lakosságot. Romániában korábban már öt hónapra befagyasztották a villamosenergia és a gáz árát, és energiaárkompenzációt biztosítanak a fogyasztóknak.
Háromszorosára nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke Romániában
Romániában több mint háromszorosára, 5,279 milliárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke az első
kilenc hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest. Az idei első kilenc havi 5,279 milliárd euróból 4,383 milliárd eurót
tett ki a tulajdonosi részesedés, további 896 millió eurót a vállalatcsoportokon belüli hitelek.
Szakad a román külkereskedelmi mérleg
2021 első kilenc hónapjában 28 százalékkal, 16,740 milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya a
tavalyi év azonos időszakához képest. Abszolút értékben kifejezve a deficit 3,682 milliárd euróval haladta meg a tavalyi
január-szeptember közötti időszakban jegyzett hiányt. A vizsgált periódusban a kivitel 21,7 százalékkal, 54,531 milliárd
euróra nőtt, ugyanakkor a behozatal is 23,2 százalékkal, 71,272 milliárd euróra emelkedett.
Nőtt a román ipari termelés az idei első három negyedévben
Romániában 10,5 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az ipari termelés az év első kilenc hónapjában a tavalyi év azonos
időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés 11,1 százalék volt a vizsgált
időszakban. A nyers adatok szerinti bővülés az energiaipar kibocsátásának köszönhető, amely 11,7 százalékkal
emelkedett, a feldolgozóipar teljesítménye is 11,2 százalékkal nőtt, ugyanakkor a bányaipar kibocsátása 2,2 százalékkal
visszaesett.
Lassult az építőipari termelés növekedése Romániában
Romániában lassult szeptemberben az építőipari termelés volumenének növekedése, miután az első kilenc hónapban a
nyers adatok szerint alig 0,4 százalékkal bővült az első nyolc havi 2,7 százalék után. A szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint a bővülés 0,3 százalék volt az első kilenc hónapban. A január és szeptember közötti időszakban a
nyers adatok szerint mért növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyek 9,4 százalékkal meghaladták az egy évvel
korábbiakat, ugyanakkor a felújítások volumene 21,7 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási munkálatoké
12,8 százalékkal esett vissza.
Nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában
Romániában a nyers adatok szerint 11,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei év első kilenc
hónapjában a tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés
10,8 százalék volt. A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyeknek az
értékesítési volumene 17,6 százalékkal nőtt, az üzemanyag-eladás 11,8 százalékkal bővült, míg élelmiszerekből, italokból
és dohánytermékekből 6 százalékkal többet értékesítettek.
Romániában elérte a béreket a válság
Romániában csaknem másfél év után csökkent az infláció figyelembevételével számolt reálbér értéke, amely
szeptemberben 0,4 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi kilencedik hónaphoz képest. Szeptemberben 5732 lej (424 168
forint) volt a bruttó átlagbér és 3517 lej (260 258 forint) a nettó átlagbér. Tavaly szeptemberhez képest a nettó átlagbér
5,9 százalékkal volt magasabb, ugyanakkor az inflációval kiigazított reálbér értéke 0,4 százalékkal csökkent.

Csökkent a romániai járműgyártás, amiben a globális chiphiánynak is szerepe van
Az év első tíz hónapjában 6,54 százalékkal csökkent a hazai járműgyártás a tavalyi év azonos időszakához képest, január
és október között 333 179 járművet állítottak elő a gyártók, míg tavaly ugyanebben az időszakban 356 491-et. A romániai
gyártókat is sújtja az elektromos félvezetők globális hiánya, ezért szeptemberben és októberben mindkét gyártó
rövidebb időszakokra többször is ideiglenesen leállította tevékenységét a nyersanyaghiány miatt. Ez megérződött a
szeptemberi ipari termelésben, amely a kiigazított érték szerint 3,2 százalékkal maradt el a tavalyi kilencedik havitól.
A búza, az árpa és a kukorica exportjában is Románia az EU éllovasa
Még csak 4 hónap telt el a mezőgazdasági évből, de a kivitel már meghaladja a tavalyit Romániában. Az ország
gabonaexportja rövid idő alatt jobb eredményt ért el, mint a 2020/2021-es szint. Az Európai Bizottság adatai szerint
Románia 3,17 millió tonna búzát exportált július eleje óta, amivel toronymagasan vezet az Európai Unióban. A második
legnagyobb exportőr Németország, 1 millió, a harmadik pedig Franciaország 718 ezer tonnával.
Magyar befektetők is részt vesznek az idei év egyik legnagyobb európai seed befektetésében
Magyar befektetők részvételével, 8,5 millió dollárral az idei év egyik legnagyobb európai seed befektetését zárja a
bukaresti székhelyű FLOWX.AI. A cég mesterséges intelligenciával segíti a bankok és egyéb pénzügyi intézmények
elavult IT rendszereinek gyors és hatékony digitalizációját. A mostani befektetési körben a két budapesti befektető, a
PortfoLion Capital Partners és a DayOne Capital mellett, a bukaresti székhelyű befektetési platform, a SeedBlink,
valamint több sikeres vállalkozó angyalbefektetőként vesz részt.
Románia első energetikailag passzív irodaháza épült Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyön épült meg Románia és Kelet-Európa első, német sztenderdek szerint minősített, passzív irodaháza,
amelynek nagyon alacsony az energiaigénye és szén-dioxid kibocsátása. A Gnome Design informatikai vállalkozás
számára épített passzív irodaházat csúcstechnológiás informatikai eszközökkel szerelték fel és környezetbarát, modern,
zöld munkateret alakítanak ki informatikusok számára. A térségben úttörő és korszerű ingatlant székelyföldi
szakemberek tervezték és építették, ezzel rámutatva, hogy helyi szakemberek is képesek világszinten is jövőbe mutató,
minőségi teljesítményre.
FORRÁS:
https://www.beol.hu/
https://www.dehir.hu/
https://www.erdely.ma/
https://www.magro.hu/
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Spanyolország
Spanyolország megbirkózik a negyedik hullámmal
Spanyolországban stabil a járványhelyzet, szemben más európai országokkal – mondta a spanyol egészségügyi miniszter
csütörtöki sajtótájékoztatóján Madridban. Carolina Darias hangsúlyozta: a 100 ezer lakosra vetített új esetek száma
továbbra is 50 alatt van, az elmúlt egy hétben 46-ről 49-re emelkedett, amely azonban “minimális” növekedésnek
tekinthető. Beszámolója szerint csökken az egészségügyi ellátásra szorulók száma, a Covid-betegek a kórházi
kapacitások mindössze 1,8 százalékát veszik igénybe, míg az intenzív osztályos ágyak 4,5 százalékán látnak el
koronavírus-fertőzötteket.

A tőzsde Spanyolországban tartaná Katalóniát
A madridi tőzsde minden apró Katalóniával kapcsolatos hírre gyorsan reagál, és az elmúlt hónapok eseményeinek
tükrében, teljesen egyértelmű, hogy a tőkepiac a status quo, vagyis az egységes Spanyolország híve.
Miközben sokan elhagyják Törökországot, egy spanyol nagybank éppen ott terjeszkedik
2,56 milliárd dollárt ajánlott a spanyol BBVA a török Garanti Bankasi többségi tulajdonáért, a társaságban eddig
kisebbségi részesedése volt.
FORRÁS:
https://kitekinto.hu/
https://novekedes.hu/
https://www.portfolio.hu/

Szerbia
Jelentősen javította szerbiai GDP-előrejelzését az EB
Az Európai Bizottság 6,7 százalékra javította Szerbia GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését, ami jelentős ugrás a
tavaszi, 5,3 százalékos prognózishoz képest. Az EB 2022-re is felfelé módosította a bruttó hazai termék bővülésének
becslését: most 4,3 százalékot látnak reálisnak a jövő évet illetően, míg a korábbi prognózisban 4 százalékos
növekedéssel számoltak.
Szerbiában 93 milliárd dinár (791 millió euró) volt a költségvetési hiány a január-szeptemberi időszakban
93 milliárd dinár (791 millió euró) volt a szerb költségvetési hiány a január-szeptemberi időszakban, szemben a 2020-as
hasonló időszak 364,2 milliárd dináros hiányával. Szerbia elsődleges költségvetési többlete 3,8 milliárd dinár volt,
szemben a 2020. január-szeptemberi 278,5 milliárd dináros elsődleges költségvetési hiánnyal. A teljes költségvetési
bevétel 17%-kal, 1069 billió dinárra nőtt a vizsgált időszakban, míg a kiadások 9,1%-kal 1,163 billió dinárra csökkentek.
Szerbia államadóssága a GDP 56,5%-ára emelkedett szeptember végén
Szerbia államadóssága szeptember végén 29,6 milliárd eurót (34,2 milliárd dollár) tett ki. Az adósság a 2021-re becsült
bruttó hazai termék (GDP) 56,5%-ának felelt meg, szemben az augusztus végi 54,3%-kal. Szerbia államadóssága 2020
végén a GDP 57%-ának felelt meg, akkor 26,7 milliárd eurót tett ki.
Szerbiában októberben 0,9 százalékos volt az infláció
Az országban idén októberben a havi infláció aránya 0,9 százalékos volt, a középévi pedig 6,6 százalékos. A tavalyi év
decemberéhez viszonyítva a háztartásonkénti termék és szolgáltatások fogyasztásának ára átlagosan 6,4 százalékkal
növekedett. Októberben drágultak a szállítás (1,8 százalékkal), a ruhák és lábbelik (1,6 százalékkal), a lakhatás, a víz, a
villanyáram és a gáz (0,9 százalékkal), a bútorok, valamint a lakás fenntartásának költségei (0,6 százalékkal).
A régió országai közül Szerbiában a legalacsonyabb az EU-tagság támogatottsága
Az Európai Unióhoz való csatlakozást az összes nyugat-balkáni országban támogatják a polgárok, kivéve Szerbiát. A
BiEPAG, vagyis a Balkán közpolitikájával foglalkozó európai szaktanácsadói csoport által készített felmérés szerint arra
a kérdésre, hogy „Támogatja-e országa EU-csatlakozását?”, a szerbiai polgárok 53 százaléka válaszolt igennel, 43
százaléka pedig nemmel. A tagságot leginkább Albániában (94 százalék) és Koszovóban (90 százalék) támogatják,
Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában a megkérdezettek 83 százaléka szavazott a tagság mellett, míg ÉszakMacedóniában a 79 százalékuk.
Az Egyesült Államok felülbírálta önmagát, és meghívta Szerbiát és Koszovót a demokráciacsúcsra
Szerbia meghívást kapott az amerikai elnök által kezdeményezett demokrácia-csúcstalálkozóra. A meghívó néhány
nappal azután érkezett, hogy az Egyesült Államok belgrádi nagykövete hivatalosan is közölte, hogy Szerbiával más
módon keresik az együttműködést. Közben kiderült, hogy Joseph Biden a korábban szintén kihagyott Koszovót is
meghívta az online világtalálkozóra, amelyet december 9-én és 10-én tartanak több mint 100 ország részvételével.

Zöld utat kaptak a szerb oltási igazolványok az EU-ban
Elismerte a szerbiai védettségi igazolványokat az Európai Unió, így a nyugat-balkáni országban kiállított igazolásokat is
elfogadják az EU-tagországok. A szerbiai állampolgárok számára az internetes oldalon november 19-től lesz elérhető az
EU-kompatibilis védettségi igazolvány igénylése.
FORRÁS:
https://balk.hu/
https://www.magyarszo.rs/
https://nepszava.hu/
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/

Szlovákia
Szeptemberben csökkent a szlovákiai ipari termelés
A szlovákiai ipari termés szeptemberben 4,9 százalékkal esett vissza a múlt év azonos időszakához képest. A szezonális
torzulások nélkül azt látni, hogy augusztushoz képest a szeptemberi ipari kibocsátás 1,7 százalékkal alacsonyabb. Már
egymás után második hónapja produkál rendkívül rossz számokat a szlovákiai gépjárműgyártás. A járvány előtti szinttől
pedig 31,1 százalékkal marad el mostani teljesítmény.
Már a szlovák jegybank szerint is távolodik a lehetőség az uniós források kimerítésére
Az euróalapok gyorsabb mozgósításával segítenék a világjárvány által meggyengült gazdaságokat, csökkentve a
tagállamok államháztartására nehezedő nyomást. Viszont ez a lehetőség Szlovákiában kiaknázatlan marad annak
ellenére, hogy az Európai Unió enyhítette a járvány sújtotta gazdaságoknak a közös költségvetésből való lehívás
feltételeit.
Szlovákiában nő a munkaerőhiány, ami esélyt ad a fiataloknak
Szlovákiát a rendszerváltozás óta sújtja a regionális megosztottság. Vannak vidékek, ahol az egekben van a
munkanélküliség, vannak, ahol pedig nem találni szabad munkaerőt: sem szakképzettet, sem szakképzetlent. Mindez
lehetőséget ad a fiatalok elhelyezkedésére, esetleg olyan pozíciókat is elfoglalhatnak, amelyekre évekkel ezelőtt esélyük
sem volt. Sőt olyan fizetésekért, amelyekkel a tapasztalt munkaerőket igyekeztek ezelőtt megfogni.
Szlovákia húsz év alatt teljesen lemaradt a bérnövekedésben
Szlovákia az elmúlt 20 évben jócskán lemaradt bérnövekedés szempontjából. Egyrészt, a többi országnál jóval lassabban
emelkedtek a bérek, így az eltelt két évtized alatt minden környékbeli ország behozta vagy le is előzte Szlovákiát,
másrészt az átlagos nominális bér sem ér annyit, mint a környező országokban, ha átszámoljuk vásárlóerőre. A bérek a
2000-es évektől kezdődően sokkal lassabban emelkedtek, mint a környező országokban, és ez a lassulás az euró
bevezetésével még szembetűnőbb lett. A 2010-es években már a befektetések is elpártoltak az országtól. Új
nagyberuházó csak egyszer jött a 10 év alatt, 2015-ben, a választások előtt Nyitra mellett hozott létre a Jaguar Land Rover
autógyárat. Az egy főre eső GDP tekintetében Szlovákia megállt a felzárkózásban az uniós átlag 73-74%-ánál. Egy
kétgyermekes család esetén, ahol az egyik szülő az átlagbért, a másik az átlagbér kétharmadát keresi, 20 évvel ezelőtt
600 eurónak megfelelő szlovák korona volt a havi nettó bevétel. Ma nagyjából 1500 euró, ami viszont elmarad a többi
ország színvonalától.
Alternatívát kínál Szlovákia a zöld átmenetre: hidrogénnel hajtják majd a járműveket
A szlovák gazdasági miniszter, Richard Sulík kiemelt figyelmet fordít a hidrogénben rejlő fejlesztési lehetőségekre. A
Dubai EXPO-n is egy hidrogén-meghajtású sportautóval jelent meg Szlovákia, és lassan elkészül a nemzeti hidrogénprogram, amelynek egyes részleteiről szintén a világkiállításon számoltak be. A terv szerint 2030-ig 7500 személyautó,
200 autóbusz és 12 vonat működne hidrogénnel Szlovákiában.

Szlovákiában terjeszkedik a Szerencsejáték Zrt.
Helyi leányvállalatán keresztül, betRing márkanéven megkezdte működését a szlovákiai szerencsejáték-piacon a
Szerencsejáték Zrt. A Szerencsejáték Zrt. 2025-ig meghatározott üzleti stratégiájának a regionális terjeszkedés az egyik
fókuszterülete, ennek első mérföldköve a szlovák szolgáltatás elindítása. A betRing, eleget téve jogszabályi
kötelezettségeknek, csak szlovák IP-címről, illetve szlovák állampolgárok számára biztosít online sportfogadási
lehetőséget, azonban a szolgáltatás szlovák mellett magyar nyelven is elérhető.
Szlovákia követi az osztrák példát a járványkezelés tekintetében
Miután a kórházak a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt válságos helyzetbe kerültek, a
szlovák kormány november 18-án szigorúbb járványügyi intézkedésekről dönt; korlátozni fogják az oltatlanok
hozzáférését a szolgáltatásokhoz.
FORRÁS:
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https://ma7.sk/
https://makronom.mandiner.hu/

Szlovénia
Az EU Bizottsága 6,4 százalékra emelte Szlovénia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
Az Európai Bizottság 6,4 százalékra módosította Szlovénia 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését a júliusi 5,7
százalékról. Szlovénia gazdasága gyorsan bővült 2021 első felében 2020 azonos időszakához képest. A gazdaság
várhatóan már 2021 harmadik negyedévében visszatér a 2019-es szintre, és 2022-23-ban a fogyasztás és a befektetések
növekedésének hatására továbbra is erőteljesen bővülhet, 4,2%-kal, majd 3,5%-kal.
Szlovénia kereskedelmi mérlege a január-szeptemberi időszakban deficitessé vált
Szlovénia kereskedelmi hiánya 857 805 eurót (992 734 dollár) tett ki 2021 első kilenc hónapjában a 2020 azonos
időszakában mért 1,28 milliárd eurós többlethez képest. Az export 19,1%-kal, 28,9 milliárd euróra, az import 29,4%-kal,
29,7 milliárd euróra nőtt. Az Európai Unió volt Szlovénia fő kereskedelmi partnere, az EU-ba irányuló kivitel értéke elérte
a 19,1 milliárd eurót, míg az onnan származó behozatal érteke 19,4 milliárd eurót tett ki.
Szlovénia ipari termelése 0,2%-kal nőtt szeptemberben
Szlovénia ipari termelése 0,2%-kal nőtt havi szinten szeptemberben az augusztusi 1,1%-os havi emelkedést követően.
Éves összehasonlításban az ipari termelés 7,8%-kal emelkedett szeptemberben az augusztusi 8,4%-os éves növekedést
követően.
Az Eurostat szerint szeptemberben Szlovéniában nőtt a legnagyobb mértékben a kiskereskedelem az EU-n belül
Szlovéniában a kiskereskedelmi forgalom volumene 17,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest szeptemberben, ami
az EU tagállamai közül a legmagasabb növekedési ütem. Havi összehasonlításban Szlovénia kiskereskedelmi volumene
1,9%-kal nőtt a vizsgált hónapban.
Bezártak a szórakozóhelyek, tilos nyilvános rendezvényeket tartani Szlovéniában
Szlovéniában november 8. óta tilos nyilvános rendezvényeket, többek között családi összejöveteleket, esküvőket tartani.
Kivételt képeznek az ülőhelyes kulturális-, egyházi és sportrendezvények, de a látogatók között egy helyet üresen kell
hagyni. A vendéglátóhelyek reggel 5-től este 10 óráig tarthatnak nyitva, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki, az éjszakai
szórakozóhelyeknek pedig be kellett zárniuk. Továbbra is kötelező a Covid-igazolványok használata minden szolgáltatás
eléréséhez, az ellenőrzés során pedig személyi igazolványt is fel kell mutatni. Az élelmiszerboltokban korlátozzák az
egyidőben benn tartózkodó vásárlók számát. A maszk viselésére vonatkozó szabályok is megváltoztak, így csak az
ötrétegű FFP2-es vagy a háromrétegű orvosi maszk az elfogadott.

Duzzadnak a bankbetétek Szlovéniában
A 2,1 milliós lélekszámú Szlovéniában a lakosságnak 31 milliárd eurónyi félretett pénze van. Az összeg zöme, 24 milliárd
euró bankbetétekben áll, négymilliárd különböző alapokban, hárommilliárd pedig a kiegészítő nyugdíjalapokban van
letétben. A tavalyi, az országban rekordnak számító 22,6 százalékos spórolási ráta a negyedik legjobb az Unióban az
Eurostat szerint. Ez a mutató, amely a bruttó jövedelmen belüli bruttó megtakarítás arányát méri, az euróövezet átlagát
is jóval meghaladta.
Közel ötven szervezetet vonnak be a szlovén–magyar pályázati programba
Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén. Ez a célja a capCROSSplan elnevezésű Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Programnak. A program arra fókuszál,
hogy Zala megye déli része, a határ menti térség és a szlovén régió összehangolja a fejlesztési célokat, az ötleteket és jó
gyakorlatokat. A programozási időszakban az önkormányzatok, a regionális fejlesztési ügynökségek, a képzési
intézmények és a civil szervezetek a kiírandó pályázatok céljait úgy határozzák meg, hogy reális elképzelések kapjanak
lehetőséget a későbbi megvalósításra
FORRÁS:
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Európai Unió
Emelte az Európai Bizottság az idei növekedési előrejelzését
Emelte az Európai Bizottság az idei növekedési előrejelzését az eurozóna mind a tizenkilenc országára vonatkozóan. Az
intézmény álláspontja szerint a gazdaság már kilábalóban van a világjárvány legrosszabb időszakából, és az emberek
térnek vissza a munkahelyeikre. A Bizottság a teljes eurózónában idén 5%-os, jövőre pedig 4,3%-os GDP-növekedést vár.
Az uniós tagállamok közül azonban a várható növekedés szempontjából több eurozónán kívüli ország is az élmezőnybe
került, köztük Írország (14,6%), Horvátország (8,1%) és Magyarország is (7,4%).
Ismét a járvány epicentrumává vált Európa - WHO
A WHO beszámolója szerint az elmúlt hónap során 50 százalékkal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az előző
hónaphoz képest, így megállapításuk szerint Európa ismét a járvány epicentruma lett – idézte az India Today. Dr. Michael
Ryan közölte, hogy annak ellenére, hogy Európának jelentős vakcinatartaléka van, nem oltják olyan ütemben magukat
az emberek, hogy minden potenciális fertőzési vonalat le lehessen zárni, így nőni tud a fertőzöttek száma.
EKB: tovább maradhat magasan az infláció
Az ellátási zavarok és az energiaköltségek emelkedése lassítja az euróövezet növekedését, és az eddig előre jelzettnél is
tovább fogja magasan tartani az inflációt – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke hétfőn.
Az EKB az infláció gyors csökkenésére számított jövőre, de a döntéshozók most nyíltan elismerik, hogy a már többször
felfelé módosított előrejelzéseik még mindig túl alacsonyak.
A vártnál jobban teljesített az euróövezet ipara
Az euróövezet ipari termelése a vártnál kisebb mértékben esett vissza szeptemberben, amit elsősorban a nem tartós
fogyasztási cikkek termelésének ugrásszerű növekedése okozott – derült ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból.
Az eurót megosztó 19 ország ipari termelése szeptemberben 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, míg az
előző év azonos időszakával összevetve 5,2-del nőtt. A piaci elemzők 0,5-es havi csökkenést és 4,1-es éves növekedést
prognosztizáltak szeptemberre.

Nincs egyetértés az EU tagállamai között az atomenergia „zölddé minősítésében”
Németország szerint “túl kockázatos, lassú és drága”, míg az EU többi tagországa az atomenergia környezetbarátnak
minősítése mellett érvel. A COP26 klímacsúcs alkalmával öt ország – Németország, Luxemburg, Portugália, Dánia és
Ausztria – közös nyilatkozatot adott ki, melyben felsorolják ellenérveiket az atomenergia zölddé minősítése ellen.
Jelentős győzelmet aratott az Európai Unió a Google felett
A Google szerdán elvesztette a 2,42 millió eurós EU-s trösztellenes döntéssel szembeni fellebbezését, ami jelentős
győzelmet jelent Margrethe Vestager, az unió versenyjogi vezetője számára a három szignifikáns bírósági döntés közül
az elsőben, amely megerősíti az EU törekvését a nagy technológiai vállalatok szabályozására – számolt be a Portfolio.
Megvan az Európai Unió terve Kína ellensúlyozására
Az Út és Övezet kezdeményezés alapvetően Kína gazdasági befolyását terjeszti ki a világ számos pontjára különböző
szárazföldi és tengeri infrastrukturális beruházásokkal. Erre már legalább 140 országot néztek ki Európában, Ázsiában,
Afrikában és Dél-Amerikában egyaránt. A kezdeményezés a gyakorlatban úgy néz ki, hogy Kína segít az adott országban
felépíteni az adott infrastrukturális beruházást, ehhez hitelt, munkásokat és alapanyagot is biztosítanak azért cserébe,
hogy ez segítse a kínai termékek szabadabb áramlását.
Az EU meghosszabbította a Törökország elleni szankciókat
Az Európai Unió egy évvel, 2022. november 12-ig meghosszabbította a Földközi-tenger keleti medencéjében található
olaj- és földgázmezők kitermelését célzó fúrási tevékenységek miatt bevezetett szankciórendszer hatályát –
tájékoztatott az uniós tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtökön.
Fellendülőben az európai turizmus
Fellendülést mutat az európai utazási kedv a viszonylag magas átoltottságnak köszönhetően, de a turizmus volumene
még így is messze jár a járvány előtti szinttől. Az Európai Turisztikai Bizottság negyedéves jelentése azt prognosztizálja,
hogy 2024 előtt aligha fogja meghaladni a 2019-es szintet.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Oroszország: a Pfizer Oroszországban teszteli aCOVID-19 elleni gyógyszerét
Engedélyt adott az orosz egészségügyi minisztérium a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat PAXLOVID elnevezésű, a
koronavírus okozta COVID-19 betegség kezelésére kifejlesztett gyógyszerének oroszországi klinikai tesztelésére. A
PAXLOVID november 12-én megkezdett, 2023. március 14-ig tartó tesztelésében Oroszország 8 régiójában 90 ember
vesz részt 16 intézményben. A készítmény hatásvizsgálatában több országban hétezer ember vesz részt.
Oroszország: már egy hónapja minden nap 30 ezer felett jár az új fertőzöttek száma
Az orosz operatív törzs november 14-i adatai alapján a múlt héten szeptember eleje óta először csökkent az új esetek
száma az előző hetihez lépest, 281 305-ről 275 579-re. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma vasárnapra 38 823mal 9 070 674-re emelkedett. Az országban 1 030 703 aktív esetet tartanak számon. A járvány kezdete óta több mint 216,9
millió laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 951 709 embert tartanak orvosi
megfigyelés alatt. A COVID-19 elleni vakcina első adagját 63 124 096, mindkettőt pedig 57 961 578 ember kapta meg.

Oroszország: megtiltanák, hogy védettséget igazoló QR-kód nélkül szálljanak tömegközlekedésre vagy menjenek boltba
és étterembe
Törvénytervezetek készülnek arról, hogy kizárólag a koronavírus elleni védettséget igazoló QR-kóddal lehessen majd a
közösségi közlekedést igénybe venni, étterembe járni és üzletben vásárolni Oroszországban – közölte az orosz
járványügyi operatív törzs. Sajtójelentések szerint a QR-kódok kötelező használatát 2022. február 1-től tervezik
bevezetni. Az egyik törvénytervezet értelmében a nemzetközi és a városközi légi és vasúti közlekedés igénybevételét
védettségi igazolás meglététől teszik majd függővé.
Oroszország: csaknem megduplázták a kőolaj exportvámját egy év alatt
Az orosz pénzügyminisztérium november 15-én azt közölte, hogy az exportvám tonnánként 6,3 dollárral 77,5 dollárra nő
a jövő hónaptól, miután novemberben 8,4 dollárral emelkedett az októberi 1,8 dolláros csökkenés után. Tavaly
decemberben az exportvám csupán 42 dollár, idén januárban pedig még alacsonyabb, 38,7 dollár volt, így tehát egy év
alatt csaknem a duplájára emelték az exportvámot. Oroszországban a kormány havonta vizsgálja felül a vámkulcsot az
orosz Urals típusú nyersolaj világpiaci ára alapján, rendre a hónap közepén. A november közepéig tartó egy hónapban az
Urals átlagára 82,45 dollár volt az egy hónappal korábbi 76,77 dollár után. Az Urals minősége gyengébb az északi-tengeri
Brent olajfajtánál, mert magasabb a kéntartalma.
NATO-főtitkár: Oroszországnak átláthatóvá kell tennie katonai tevékenységeit
Oroszországnak átláthatóvá kell tennie katonai tevékenységeit, mert csak így lehetséges elkerülni a feszültség
fokozódását Ukrajnával – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egy november 14-i sajtótájékoztatón, amelyet
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tartottak brüsszeli egyeztetésüket követően. “Szövetségünk szoros
figyelmemmel követi a helyzetet, és rendszeresen konzultál a tagországok vezetésével, mivel nagy aggodalomra adna
okot bármilyen további agresszív fellépés vagy provokáció az orosz fél részéről” – húzta alá. Megerősítette, hogy a
szövetség továbbra is illegitimnek tekinti a Krím félsziget orosz megszállását és a Donyec-medencében szerveződő
orosz-szimpatizáns fegyveresek támogatását.
Putyin: Semmi közünk hozzá
Oroszországnak nincs köze a belarusz migránsválsághoz, nem tervez saját hadgyakorlatot a Fekete-tengeren és senkit
nem fenyegetnek az orosz csapatmozgások - jelentette ki Vlagyimir Putyin november 13-án a Moszkva. Kreml. Putyin
című műsorban. "Szeretném, ha mindenki tudatosítaná: nekünk ehhez semmi közünk" - mondta Putyin az interjúban,
visszautasítva, hogy Moszkvának bármiféle köze lenne a Fehéroroszország és az Európai Unió határon zajló migrációs
válsághoz. "Mindenki mindenféle indok nélkül, és minden alkalmat megragadva felelőssé próbál tenni bennünket" mondta az orosz elnök. Putyin azokra az általános szakértői véleményekre reagált, amelyek biztosra veszik, hogy
Oroszországnak, ahogyan egész Fehéroroszországra, úgy a fehérorosz migránsválságra is befolyása van.
Ukrajna energetikai háborúban áll Oroszországgal
Ukrajna Oroszországot vádolja a területén kialakult energiaválságért. Ukrajna energetikai háborúban áll Oroszországgal,
amely blokkolja a Kazahsztánból érkező szénszállítmányokat, közölte Makszim Nemcsinov, Ukrajna energetikai
miniszter-helyettese az 1+1 egyik élő műsorában. Azzal vádolta Moszkvát, hogy az nem engedi át területén a
Kazahsztánból Ukrajnába tartó szenet szállító vagonokat. Szerinte Moszkva mindent megtesz annak érdekében, hogy
Kijev még jobban érezze az energiaválság hatását. Emlékeztetőül: november 4-én Andrij Gerusz, a parlament energetikai
bizottságának elnöke bejelentette, hogy Oroszország a folyó hónap idejére leállította a kazahsztáni széntranzitot. Az
illetékes kazah minisztérium ezt cáfolta, mondván a fennakadásokat az infrastruktúra leterheltsége okozza.
Kazahsztán: nagy tiszteletnek örvend Kazahsztánban hazánk, fokoznák az együttműködést
A kazah sajtó részletesen beszámolt Orbán Viktor magyar kormányfő és az ország elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev
találkozójáról, amire a Türk Tanács november 12-i isztambuli csúcstalálkozójának keretében került sor. A Kazinform
portál szerint a felek megvitatták a gazdasági, kereskedelmi, befektetési, kulturális és humanitárius együttműködés,
valamint a klímaváltozás és a koronavírus-járvány elleni harc állását. Tokajev elnök hangsúlyozta, Kazahsztánban jól
ismerik Magyarországot is tisztelettel tekintenek rá. Emlékeztetett, Kazahsztán első közép-európai nagykövetsége
hazánkban nyílt meg. Az államfő szerint „elmondhatatlanul nagy” lehetőségek rejlenek a kétoldalú együttműködésben,
amit a nemzetközi szervezetekben is fokozni kell.

Türk Tanács: Orbán védelmet ajánlott a türk államoknak az EU-val szemben
Magyarország indítványozza, hogy a Türk Tanács és a visegrádi országcsoport (V4) tartson legmagasabb szintű vezetői
tanácskozást Budapesten 2022 első felében – jelentette be pénteken Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk Nyelvű
Államok Együttműködési Tanácsának isztambuli csúcstalálkozóján. A magyar kormányfő beszédében emlékeztetett:
Magyarország vezeti a V4-ek együttműködését 2022. július 1-ig. Orbán Viktor felszólalásában arról is beszámolt, hogy
Magyarország a Türk Tanácsnak tett mely korábbi vállalásait teljesítette. Közölte: Magyarország Üzbegisztánnal és
Kirgizisztánnal stratégiai partnerségi szintre emelte a kapcsolatokat, amelynek keretében Biskekben is nyílt magyar
nagykövetség. Magyarország 870-re emelte az egyetemein az ösztöndíjas helyek számát a türk országok hallgatói
számára. Az Eximbank megnyitott egy 545 millió dollárnyi hitelkeretet a vállalatok közötti együttműködés
finanszírozására, továbbá Magyarország és Kirgizisztán a múlt héten megindított egy 16 millió dolláros fejlesztési alapot
is. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: a magyar kormány kiváló kezdeményezésnek tartja a türk beruházási alap
létrehozását. Egyúttal arra kérte a tanácsot, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor tegyék lehetővé ahhoz
Magyarország mielőbbi csatlakozását. A kormányfő kiemelte: Magyarország készen áll pénzügyi hozzájárulást is tenni
az alap tőkéjéhez.
Türk Tanács: Magyarország a Türk Tanáccsal közösen vakcinadózist adományoz afrikai országoknak
Magyarország, Törökország és Azerbajdzsán a Türk Tanács koordinálásával 500 ezer vakcinadózist adományoz a
leginkább rászoruló afrikai országoknak, így támogatva a védekezést a koronavírus-járvány ellen – jelentette be Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter november 11-én Isztambulban. A tárcavezető a Magyarország által felajánlott 200
ezer Sinopharm-vakcinadózis átadásán hangsúlyozta, hogy a negyedik hullám a vártnál keményebben sújtotta a világot,
és „még egyértelműbbé tette, hogy kizárólag az oltás jelent valódi védelmet, a beoltatlanok pedig sokkal nagyobb
veszélynek vannak kitéve, mint az előző hullámok során”.
FORRÁS:
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Kína
Hszi Csin-ping kijelölte a kínai-amerikai kapcsolatok célját
Hszi Csin-ping kínai elnök a békés együttélést és a mindkét fél számára előnyös együttműködést jelölte ki az amerikaikínai kapcsolatok céljaként azon az egyeztetésen, amelyet pekingi idő szerint kedd reggel videókapcsolaton keresztül
folytatott Joe Biden amerikai elnökkel - írta a virtuális csúcstalálkozóról a Hszinhua kínai állami hírügynökség az államfőt
idézve. Tudósításában kiemelte, hogy a két elnök két részletben tartott megbeszélése "nyílt hangvételű, építő jellegű,
tartalmas és eredményes" volt.
A kínai és az amerikai elnök csúcstalálkozója után bizonytalanság a tőzsdéken
Az amerikai tőzsdék hétfőn gyakorlatilag alig mozdultak, majd ma reggel az ázsiai tőzsdéken is inkább vegyes kép alakult
ki annak ellenére, hogy érkeztek pozitív hírek az amerikai és a kínai elnök virtuális csúcstalálkozójáról. Ami az európai
tőzsdéket illeti, itt szintén csak mérsékelt elmozdulások láthatók, viszont a magyar tőzsdére ma várhatóan nem csak a
nemzetközi hangulat lesz hatással, hiszen a kora délutáni órákban érkezik az MNB kamatdöntése, ami kiemelten

izgalmas lehet, hiszen széles sávban szóródnak az elemzői várakozások, az viszont egyértelmű, hogy a szakértők szerint
az eddigi 15 bázispontos tempónál magasabb fokozatra kellene kapcsolnia a jegybanknak.
Joe Biden szerint Kína és az Egyesült Államok versenye nem fordulhat át konfliktusba
A cél annak a biztosítása, hogy Kína és az Egyesült Államok versenye ne forduljon át konfliktusba - mondta amerikai idő
szerint hétfőn este Joe Biden amerikai elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott virtuális csúcstalálkozón. Felelősséggel
tartozunk a világ és a népeink iránt - fogalmazott Biden, aki a személyes találkozót előnyben részesítette volna, de a kínai
vezető a koronavírus-járvány kezdete óta nem hagyta el országát. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy
legközelebb személyesen találkozhat kínai hivatali partnerével, és hogy nyílt beszélgetést folytatnak majd az emberi
jogokról és a biztonsági kérdésekről is.
Az ingaltanszektor sokkjának árnyékában 2015 óta nem látott szintre lassult a lakásárak emelkedése Kínában
Kínában 2015 februárja óta legnagyobb mértékben csökkent az új lakások ára idén októberben havi szinten részben annak
a hatására, hogy a kormány intézkedéseket hozott az új lakások piacának a lehűtésére. A kínai statisztikai hivatal hétfőn
azt közölte, hogy az ország hetven legnagyobb városában az új lakások átlagos ára havi összevetésben 0,2 százalékkal
csökkent októberben, a 70 városból több mint 50-ben csökkentek az árak.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/

Törökország
Orbán Viktor részt vett a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 5. ülésén
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési
Tanács 5. ülésén. A miniszterelnök a megbeszélést követően elmondta, hogy Magyarország nagyobb és közvetlen
pénzügyi támogatást kér Brüsszeltől Ankara számára a migrációval való küzdelemben. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy
Magyarország és Törökország között a kétoldalú kereskedelmi kapcsolat a pandémia alatt több mint 30 százalékkal nőtt,
megközelítve a 4 milliárd dollárt. Óriási sikernek tartja, hogy a világ egyik legnagyobb csomagolóanyagipari vállalata
minden idők legnagyobb magyar-török beruházását, egy 70 milliárd forint értékű gyárépítést valósít meg Kaposvár
mellett. A magyar kormány tagjai a megbeszéléséket követően 9 együttműködésről írták alá egyezményt, köztük
katonai, tudományos, ipari, kulturális, technológiai, turisztikai területen, valamint a sportra és az ifjúsági életre
vonatkozóan.
Magyarország indítványozza a Türk Tanács és a V4-ek közös csúcstalálkozóját
Magyarország indítványozza, hogy a Türk Tanács és a visegrádi országcsoport (V4) tartson legmagasabb szintű vezetői
tanácskozást Budapesten 2022 első felében - jelentette be november 12-én Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Türk
Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának isztambuli csúcstalálkozóján. A magyar kormányfő beszédében
emlékeztetett: Magyarország vezeti a V4-ek együttműködését 2022. július 1-ig. Orbán Viktor felszólalásában arról is
beszámolt, hogy Magyarország a Türk Tanácsnak tett minden korábbi vállalását teljesítette, és elmondta, hogy a magyar
kormány kiváló kezdeményezésnek tartja a türk beruházási alap létrehozását. Egyúttal arra kérte a tanácsot, hogy
amennyiben ez megtörténik, akkor tegyék lehetővé Magyarország mielőbbi csatlakozását, mely készen áll pénzügyi
hozzájárulást is tenni az alap tőkéjéhez.
Erdogan szerint 2024 a magyarok és a törökök közös éve lesz
A 2024-es esztendő Törökország és Magyarország közös kulturális éve lesz” – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török
elnök Ankarában. Erdogan arra utalt, hogy 2024-ben lesz Magyarország és Törökország között diplomáciai
kapcsolatfelvétel 100. évfordulója. A közös kulturális év erről fog megemlékezni a tervek szerint. Erdogan köszönetet
mondott Magyarországnak, amiért kiállt Törökország mellett.

Az EU meghosszabbította a Törökország elleni szankciókat
Az Európai Unió egy évvel, 2022. november 12-ig meghosszabbította a Földközi-tenger keleti medencéjében található
olaj- és földgázmezők kitermelését célzó fúrási tevékenységek miatt bevezetett szankciórendszer hatályát. A
büntetőintézkedések az Európai Unióba való beutazási tilalomra és a pénzeszközök befagyasztására terjednek ki.
Ezenfelül uniós országok állampolgárai és az EU területén bejegyzett szervezetek és bankok nem bocsáthatnak pénzügyi
eszközöket a jegyzékbe vettek számára.
Törökország költségvetési hiánya 1,7 milliárd dollárt tett ki októberben
Törökország költségvetési hiánya októberben 17,4 milliárd török lírát (1,7 milliárd dollár) tett ki, az előző év azonos
hónapjában az érték 4,9 milliárd török líra (490 millió dollár) volt. Törökország költségvetési bevételei éves összevetésben
22,9 százalékkal, 114 milliárd lírára (11,4 milliárd dollárra) nőttek októberben. A költségvetési kiadások összesen 131,4
milliárd lírát (13,1 milliárd dollárt) tettek ki, ami 34,6 százalékos növekedést jelent éves szinten.
1,65 milliárd dollár volt a török folyó fizetési mérleg többlete szeptemberben
Törökország folyó fizetési mérlegének többlete szeptemberben elérte az 1,65 milliárd dollárt, így a 12 havi gördülő hiány
18,4 milliárd dollárra nőtt. 2020 szeptemberében a folyó fizetési mérleg hiánya 2,3 milliárd dollárt tett ki.
Törökország ipari termelése 8,9%-kal nőtt szeptemberben éves összevetésben
Törökország naptárhatással kiigazított ipari termelése 8,9%-kal nőtt szeptemberben az előző év azonos hónapjához
képest. Az ország ipari termelése havi szinten 1,5%-kal csökkent.
Törökország munkanélküliségi rátája 11,5 százalékra csökkent szeptemberben
A törökországi munkanélküliségi ráta szeptemberben 11,5 százalékra csökkent, az egy hónappal korábbi 11,8 százalékról.
Törökországban a foglalkoztatottak száma 426 ezerrel, több mint 29,2 millióra nőtt, így a foglalkoztatási ráta 0,6
százalékpontos növekedés mellett 45,8%-ra emelkedett.
Újabb kamatvágástól fél a piac, szakad tovább a török líra
A líra tovább veszít értékéből, november 18-án délelőtt közel 11 lírát ért egy dollár. A líra ezzel már mintegy 28 százalékkal
gyengült a dollárhoz képest az év eleje óta. Elemzők attól tartanak, hogy politikai nyomásra a jegybank november 18-án
100 bázisponttal, 15 százalékra viszi le az irányadó, egyhetes repokamatot, ami 400 bázispont csökkenést jelentene
szeptember óta. Eközben az infláció csaknem 20 százalék, szeptemberben 19,58 százalékot, augusztusban pedig 19,25
százalékot mértek.
Törökország kiskereskedelmi értékesítése 16%-kal nőtt szeptemberben
A növekvő fogyasztói kiadásokat jelző török kiskereskedelmi forgalom 16%-kal nőtt szeptemberben az előző év azonos
hónapjához képest. Havi szinten 1,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi értékesítés. A nem élelmiszertermékek közül a textil-,
ruházati és lábbeli eladások nőttek a legnagyobb mértékben, 2020 szeptemberéhez képest 54,3%-kal, míg a
csomagküldő és internetes értékesítés 47,1%-kal nőtt.
FORRÁS:
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Amerikai Egyesült Államok
Energiaválság: rendkívüli kérést fogalmazott meg az amerikai elnök
A Joe Biden vezette amerikai kormány azt kérte a világ legnagyobb olajfelhasználó országaitól, hogy fontolják meg
kőolajtartalékaik egy részének felszabadítását az árak csökkentése és a gazdasági növekedés támogatása érdekében értesült a Reuters hírügynökség.
Szinte könyörögnek az amerikai munkaadók, hogy végre dolgozzon náluk valaki
Az ígéretek széles sorát vetik be az amerikai munkaadók, hogy sikerüljön betölteni a több millió üres álláshelyet az
országban, de egyelőre sikertelenül. A tradicionális munkaerő-megtartó lépések, mint például a fizetésemelések, szintén
nem működnek.
Bill Gates nukleáris húzásra készül
Warren Buffett és Bill Gates egy távoli wyomingi várost választottak egy új kis atomerőmű építésére, amely az államban
található széntüzelésű erőművek kiváltására szolgál majd. Az újabban a koronavírussal és az oltásokkal kapcsolatos
összeesküvés-elméletek főszereplőjévé vált Microsoft-alapító a tisztaenergiára való átállás fontos elemének tartja a
nukleáris energiát.
Dollármilliárdokat enged el a Pfizer, hogy a fél világ gyárthassa koronavírus-gyógyszerét
A Pfizer gyógyszergyártó olyan megállapodást írt alá egy ENSZ által támogatott csoporttal, amely lehetővé teszi más
gyártók számára is, hogy elkészítsék kísérleti Covid–19-tablettájukat. A lépéssel a világ lakosságának több mint a fele
hozzáférhet a kezeléshez.
Enyhülhet a Kína és USA közötti ellentét a virtuális találkozó után
A cél annak a biztosítása, hogy Kína és az Egyesült Államok versenye ne forduljon át konfliktusba – mondta amerikai idő
szerint hétfőn este Joe Biden amerikai elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott virtuális csúcstalálkozón.
Az amerikaiak közel fele arra számít, hogy adóssággal vonul nyugdíjba
A MagnifyMoney személyes pénzügyekkel foglalkozó oldal felmérése szerint az amerikaiak 46%-a úgy gondolja, lesz
valamiféle adóssága, amikor nyugdíjba vonul – írja a CNBC. “Az adósság sokak nyugdíjas évekkel kapcsolatos tervét
keresztülhúzhatja” – mondta Ismat Mangla, a MagnifyMoney vezető szerkesztője, hozzátéve, hogy manapság az idősebb
amerikai korosztály több pénzzel tartozik, mint valaha.
Joe Biden: nem támogatjuk Tajvan függetlenségét
Tajvannak kell eldöntenie, hogy függetlenedni akarnak-e Kínától, az Egyesült Államok nem buzdítja a szigetcsoportot
semmire azon kívül, hogy tartsák be az 1979-es Tajvan törvényben foglaltakat – mondta Joe Biden elnök a CNN-nek.
Rég nem látott év végi bónuszt kaphatnak a Wall Street-i bankárok és a brókerek
A 2008-as gazdasági világválság óta a legnagyobb bónusznövekedést láthatjuk vélhetően idén a Wall Streeten, derül ki a
Johnson Associates fizetési tanácsadó cég jelentéséből. Az előrejelzések szerint a befektetési banki kockázatelbírálók
bónuszai összességében 30-35 százalékkal emelkedhetnek, míg a befektetési banki tanácsadók és a brókerek 20-25
százalékos bónusznövekedésre számíthatnak az előző évhez képest.
Megint kezdődik: egy hónap sem telt el, de már újra államcsőddel riogat az amerikai pénzügyminiszter
December 15-e után csődbe mehet az Egyesült Államok, ha nem sikerül felfüggeszteni vagy megemelni az államadósságplafont - mondta kongresszusi képviselőknek Janet Yellen pénzügyminiszter. Az amerikai adósságplafont épp
októberben emelték meg.
Amerikai tragédia: nem lesz elég pulyka Hálaadás napjára
Az ellátási láncok problémái újabb termékkört értek el: nem lesz elég pulyka a Hálaadás ünnepére az Egyesült
Államokban. Az IRI piackutató cég szerint az élelmiszerek és háztartási cikkek kínálata az amerikai üzletekben 4 és 11%

közötti mértékben volt alacsonyabb október 31-én a megszokott szinteknél, ami azt jelenti, hogy ha egy vevő egy 20
tételes bevásárlólistával indul el a boltba, akkor valószínűleg 1 vagy 2 terméket nem fog a polcokon találni.
Beindult a lázadás a munkahelyeken, sorra mondanak fel a dolgozók
Világszerte - így Magyarországon is - erős fluktuáció és felmondási hullám indult a munkahelyeken. A jelenség az Egyesült
Államokban a leglátványosabb: soha nem mondtak még fel annyian a munkahelyükön, mint 2021 szeptemberében az
amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics, BLS) adatai szerint. A járvány miatt megváltozott
élet- és munkakörülmények felbátorították a dolgozókat.
Harminc éve nem volt ilyen: sokkoló mértékben elszállt az amerikai infláció
Elszállt az infláció az Egyesült Államokban októberben: a várt 5,8% helyett 6% fölé gyorsult az éves áremelkedés, ilyen
áremelkedésre több mint harminc éve nem volt példa. Közzétették az Egyesült Államokban a fogyasztói árindex októberi
alakulását, és csúnya meglepetést okozott. Októberben éves bázison 6,2%-kal nőttek a fogyasztói árak a szeptemberi
5,4%-os gyorsulás után.
Erre senki nem számított a klímacsúcson: Amerika és Kína fontos bejelentést tett
Az Egyesült Államok és Kína szerdán meglepetésszerű közös nyilatkozatot tett, amelyben ígéretet tettek arra, hogy
együttműködnek a globális felmelegedés lassítása érdekében – írja a Bloomberg. A nyilatkozat új lendületet adhat az
utolsó napjaihoz érkező, kéthetes glasgow-i klímacsúcsnak.
Három önálló vállalatra bontják a General Electric cégóriást
A General Electric (GE) amerikai ipari konglomerátum kedden bejelentette, hogy szétválik három különálló, tőzsdén
jegyzett vállalatra a fő üzletágaknak megfelelően. Távol esik egymástól a három profil. A tervek értelmében külön vállalat
viszi tovább a légiközlekedési, az egészségügyi és az energetikai üzletágat. A General Electric adómentes szétválasztással
az egészségügyi üzletágat 2023, az energetikait pedig 2024 elejére szervezi ki önálló vállalattá. E két tranzakciót
követően a General Electric egy légiközlekedésre összpontosító vállalat lesz, amely az egészségügyi üzletágat magában
foglaló cégben 19,9 százalékos részesedést kíván megtartani.
Veszélybe kerülhet a rászorulók élelmiszerellátása az USA-ban
Az Egyesült Államok-beli élelmiszerbankok attól tartanak, hogy az év utolsó néhány hetében még arra sem lesz elég
élelmiszerük, hogy a leginkább rászorulókat ellássák étellel. A világjárvány miatti ellátási problémák mellett a sokak által
még sosem látott áremelkedések is sújtják a világ több országát, ami alól az egyesült Államok sem kivétel.
Megszavazta az amerikai képviselőház az infrastruktúrafejlesztési javaslatot
Amerikai idő szerint péntek éjszaka megszavazta a törvényhozás alsóháza Joe Biden amerikai elnök
infrastruktúrafejlesztési törvényjavaslatát, azonban a szociális csomagról továbbra sem döntött.
A kötelező gyermekkori oltások közé kerülhet a koronavírus elleni oltás az Egyesült Államokban
Több mint 360 ezer 12 év alatti gyermeket oltottak be az Egyesült Államokban koronavírus ellen legalább egy oltással írja a Washington Post. A lap szerint a koronavírus elleni oltás jövőre bekerülhet a kötelező gyermekkori oltások közé.
Nem babra megy a játék, dollármilliárdok sorsa a tét
A New York-i idegenforgalmi hivatal a Macy’s, a Bloomingdale’s és a Saks Fifth Avenue bevonásával indít
reklámkampányt a megapolisz népszerűsítésére. Külföldi turisták tömegei indultak az Egyesült Államok határai felé,
miután véget ért a 600 nappal korábban a koronavírus-járvány miatt még a Trump-kormányzat által több mint harminc
ország – köztük a schengeni övezethez tartozó országok – állampolgáraival szemben elrendelt beutazási tilalom.
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Kanada
Kanadai légicéghez kerül az első két áruszállítóvá alakított Boeing 777-200LR
Az átépítéssel foglalkozó Mammoth Freighters bejelentette, hogy a Cargojet Airways lesz az első két Boeing 777200LRMF üzemeltetője. A vállalat a jövő év közepén kezdi meg az első 777-200LR repülőgép konverzióját, amelyet 2023
második felében állít majd forgalomba a Cargojet.
Az évszázad kanadai vihara elvágta a külvilágtól Vancouvert
A hatóságok által az évszázad viharaként leírt óriási vihar gyakorlatilag megszakította a közúti és vasúti összeköttetést a
kanadai Vancouver városával, a kikötőt is lezárták. Egy nő meghalt egy földcsuszamlásban, két embert továbbra sem
találnak a hatóságok.
Feltérképezték Kanada szénraktárait
Kanada szénraktárainak feltérképezésével a hamiltoni székhelyű McMaster Egyetem tudósai kiderítették, hogy mennyi
szenet rejt az észak-amerikai ország ökoszisztémája, adataikból az is kiderül, hogy ha megzavarják ezen szénben gazdag
térséget, az jelentős hatással lehet a globális klímaváltozásra.
FORRÁS:
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Latin-Amerika és a Karib-térség
EU-Mercosur: Klímavédelem nélkül nincs kereskedelmi megállapodás
Brazíliában tárgyalt az EU külügyi főképviselője, aki bizonyosságot akart arról, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök
retorikájának ellenére a dél-amerikai ország komolyan veszi a klímaváltozás megfékezésére tett ígéreteit. Josep Borrell
szerint az Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi egyezmény elengedhetetlen feltétele
a klímavédelem. A szabadkereskedelmi egyezményben az Európai Unió már 2019-ben megállapodott a Brazília,
Argentína, Paraguay és Uruguay által alkotott közösséggel, az aláírás azonban még várat magára - egyebek mellett a
brazil erdőirtások miatt. Az Európai Bizottság júniusi tájékoztatása szerint az egyezmény alapján többek között 45 millió
tonna méz, 60 ezer tonna rizs, 99 ezer tonna marhahús és 180 ezer tonna csirkehús lesz behozható az Unióba
vámmentesen.
Panama nem ismeri el, a bolívári szövetség viszont üdvözli a nicaraguai elnökválasztás eredményét
Panama nem tartja legitimnek a nicaraguai általános választást, és nem ismeri el az eredményét, a bolívári országok
szövetsége (ALBA) viszont üdvözli Daniel Ortega hivatalban lévő államfő újabb, sorban immár negyedik választási
győzelmét. Nicaraguában általános választást tartottak, megválasztották az ország elnökét és parlamentjét. A csaknem
összes voks összeszámlálása alapján Ortega a szavazatok 75,92 százalékát szerezte meg, és szinte százalékra pontosan
ugyanennyi szavazatot szerzett az ő nevével fémjelzett szandinista párt is, 75 helyet szerezve a 92 fős egykamarás
parlamentben. A 75 éves Daniel Ortega, korábbi marxista gerilla és az Egyesült Államok hidegháborús ellenfele, a
negyedik egymást követő ciklusban is megőrizte tisztségét.
Nem volt szabad a nicaraguai elnökválasztás, Ortega autokrata
Határozatban ítélte el Nicaraguát az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ), amiért a közép-amerikai országban tartott
múlt vasárnapi elnökválasztás nem volt sem szabad, sem átlátható, sem tisztességes. Az AÁSZ szerint Daniel Ortega
elnöknek nincs demokratikus felhatalmazása. Az AÁSZ közgyűlésén helyi idő szerint pénteken Guatemalában 25

tagállam támogatta a nicaraguai elnökválasztást elítélő határozatot, hét ország - köztük Mexikó, Guatemala, valamint a
Nicaraguával szomszédos Honduras - tartózkodott, és csak Nicaragua adott le ellenszavazatot.
A brazilok már gyártják az első magyar katonai szállítógépet
Az Embraer megkezdte az első magyar KC-390 Millenium szerkezeti összeszerelését. A brazíliai székhelyű globális
repülőgépipari vállalat Gavião Peixoto-i üzemében a törzs és a szárnyak fő alkatrészeinek szerkezeti paneljei és keretei
készülnek el a következő hetekben. Az első repülőgép átadása 2024-ben várható. A magyar kormány még 2020
novemberében kötött szerződést az Embraerrel két C-390 Millennium katonai szállító repülőgép megvásárlására. A
megállapodás része a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak.
Costa Rica kötelezővé teszi a gyerekek beoltását
A Costa Rica-i egészségügyi minisztérium új határozata értelmében minden öt éven felüli gyereknek kötelezően meg kell
kapnia a koronavírus elleni védőoltást. A közép-amerikai ország az első, ahol ilyen rendelkezést hoztak.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://www.portfolio.hu/
https://hvg.hu/
https://www.vg.hu/
https://kitekinto.hu/

Afrika és Közel-Kelet
Etiópia: érdeklődő olasz és indiai gyógyszeripari befektetők
Az olasz Bracco S.P.A Healthcare International Group és az indiai Zuvius Lifesciences Pvt. Ltd. befektetési szándékát
jelezte az etióp vezetés irányába. A tervek szerint saját gyógyszergyárat építenének fel, melyet az etióp kormány teljes
mértékben támogat. Az etióp gyógyszeripar – pontosabban annak fejletlensége – nagy potenciállal rendelkezik a külföldi
befektetők számára, arra való tekintettel, hogy az ország népessége folyamatosan nő és a kínálat nem tudja kielégíteni
a keresletet.
Nigéria: iszlamista terroristák gyilkolták meg a hadsereg több tagját
A Nyugat-afrikai Iszlám Állam (ISWAP) nevű terrorszervezet a nigériai hadsereg öt tagját, köztük egy tábornokot gyilkolt
meg – jelentette be a nigériai hadsereg szóvivője. A terroristák az északkelet-nigériai Borno állam Askira Uba nevű
régiójában hajtották végre támadásukat, amelyre válaszul a fegyveres erők offenzívát indítottak, és több szélsőségessel
végeztek. Helyszíni beszámolók szerint a dzsihadisták egy katonai támaszpontot is célba vettek, egy környékbeli iskola
és egészségügyi központ pedig leégett – számolt be az MTI.
Ruanda: Vakcinával és segélyhitellel támogatjuk Afrikát
Magyarország 52 millió dolláros kötött segélyhitelprogramot indít Ruandában, ami az eddigi legnagyobb volumenű
projekt, amelyet hazánk eddig valaha is elindított Afrikában. Ghánának 800 ezer, Ruandának 300 ezer koronavírus elleni
vakcinát adományoz Magyarország – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett
videóban. Korábban több országnak is nyújtottunk már hasonló segítséget.
Már az 5 és 11 év közötti gyerekeket is beolthatják Izraelben
Izraelben az 5 és 11 év közötti gyerekek is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást, az oltási kampány kezdetének
időpontját napokon belül kihirdetik - jelentette be vasárnap az izraeli egészségügyi minisztérium.
Biztonságosabbá tenné a felhőkörnyezetet egy izraeli startup
A vállalkozás néhány év alatt vált a terület meghatározó szereplőjévé. Az Orca Security a leggyorsabban növekvő
kiberbiztonsági cégek közé tartozik. Az amerikai-izraeli vállalat az idei esztendőben szeptemberig 800 százalékkal
növelte a bevételeit, míg tavaly ugyanez az arány 1000 százalék volt. A legutóbbi finanszírozási körében 500 millió
amerikai dollár támogatást szerzett, ezáltal pedig 1,8 milliárd amerikai dollárra növelte az értékét.

Innovációs és technológiai megállapodásokat kötött Magyarország és Izrael
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter látogatást tett az izraeli Weizmann Intézetben, találkozott
Merav Michaeli, közlekedési miniszterrel és Orit Farkash-Hacohen, innovációs és technológiai miniszterrel.
Koronavírus: könnyebb lesz Izraelbe utazni
Izraelben könnyítést vezetnek be a turistacsoportok számára, negatív koronavírus-teszttel nem szükséges a harmadik
oltás a beutazáshoz - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba
https://index.hu
https://magyarhirlap.hu
www.sg.hu
www.szombat.org
www.portfolio.hu

Ausztrália
Elérte a 80 százalékot az átoltottság Ausztráliában
Az statisztika viszont csak a 16 éven felüliekre vonatkozik. Ausztráliában szombatra elérte a 80 százalékot azoknak az
aránya, akiket beoltottak a koronavírus elleni vakcina mindkét adagjával – írta az MTI az ország miniszterelnökének
bejelentése alapján.
Ezt az infrastruktúrát használják Ausztrália elektromos buszai
Ausztrália egyik vezető buszgyártója, a Custom Denning, a Siemens elektromos busztöltő állomásait és digitális
pályaudvar-felügyeleti megoldását választotta hazai tervezésű és gyártású Element e-buszaihoz. Huszonegy százalékkal
a teherautók és az autóbuszok adják az ausztrál közlekedés gázkibocsátásának második legnagyobb részét. Az állami
kormányzatok ezért Ausztrália-szerte az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállást szorgalmazzák. Új-DélWales célja például, hogy 2030-ra a 8300 buszt számláló, teljes flottáját kibocsátásmentessé teszi.
Ausztrália nem hagy fel a szénbányászattal
Ausztrália folytatja a szénbányászatot, mit sem törődve az éghajlatváltozást lassító törekvésekkel. A világ egyik
legnagyobb szénexportőre – Kínához és az Egyesült Államokhoz hasonlóan – nem csatlakozott ahhoz a 40 országhoz,
amelyek a Glasgow-i klímacsúcson vállalták, hogy a 2050-ig fokozatosan kivezetik gazdaságukból a szén felhasználását.
Ausztrália megtámadásával fenyegetőzik a kínai állami lap főszerkesztője
Masszív fenyegetést eresztett el a Twitteren a Global Times angol nyelvű kínai kormánylap főszerkesztője, Hu Hszi-csin
arra az esetre, ha Ausztrália Tajvan védelmére akarna kelni – szúrta ki a Daily Mail.
Pénztárca Ausztráliában és új abroncsok: ezek is lehetnek a használt járműgumiból
Szabó László (Felvarrom) és Vékony Miklós (Hot & Cold Therm) cégei a körforgásos gazdaság modell úttörői
Magyarországon: előbbi használt bringagumikból gyárt divatkiegészítőket a világpiacra, utóbbi kifejlesztett egy
vegyszermentes eljárást arra, hogy a nehézjárművek abroncsainak anyagából újra gumik születhessenek.
FORRÁS:
www.168.hu
www.okosipar.hu
www.hu.euronews.com
www.index.hu
www.24.hu

Új-Zéland
Új-Zéland miniszterelnöke a zárlat feloldásával jutalmazza a magas átoltottságú várost
Novemberben véget ér Új-Zéland legnagyobb városának lezárása. Jacinda Ardern miniszterelnök sajtótájékoztatóján
közölte, hogy Új-Zéland legnagyobb városának lezárása valószínűleg még ebben a hónapban véget ér, keddtől pedig már
enyhülnek az egyes korlátozások – írja az AP.
Egy kilométer mély lyukat fúrnak az Antarktiszon új-zélandi kutatók
Új-zélandi kutatók 1 kilométer mély lyukat fognak fúrni az Antarktiszon, a Ross-selfjégen át, hogy kiderítsék, az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése segíthet-e elkerülni a kontinensen lévő jég katasztrofális mértékű
olvadását.
FORRÁS:
www.168.hu
www.mandiner.hu
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