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
A 2022-es állami költségvetés tervezete
A kormány 2021. október 22-én bemutatta a 2022-es költségvetési tervezetet a parlamentnek, Delina Ibrahimaj pénzügyés gazdasági minisztert felszólalásában elmondta, hogy a 637 milliárd ALL összértékű állami költségvetés meghatározó
részét az egészségügyi rendszer fejlesztésére szánja a kormány a COVID-19 vírus okozta világjárvány leküzdése
érdekében. Hozzátette, hogy a költségvetés a GDP 4 %-os növekedésével számol, és az egészségügyi dolgozók, valamint
a pedagógusok bérének 6 százalékos emelését célozza.
Az energiapiaci változások Koszovót és Albániát energiaunióra ösztönzik, avagy ez már nem vágy, hanem igény
A globális energiaválság és a villamosenergia árának emelkedése szükségessé teszi, hogy Koszovó és Albánia
működőképes energiauniót hozzon létre. Ez hangzott el a koszovói Fejlesztéspolitikai Intézet (INDEP) pristinai
sajtókonferenciáján, amelyen a „Koszovó-Albánia Energiaunió: Kihívások és lehetőségek” című tanulmányt mutatták be.
Dardan Abazi, az INDEP programigazgatója és tudományos főmunkatársa a tanulmány bemutatásakor elmondta, hogy
a koszovói és albániai árampiac összeolvadása hozzájárul az áramellátás biztonságának bővítéséhez, és a piaci verseny
fokozásához. Ez szerinte az energiaárakra is hatással lesz, de az energiahatékonyságot is növeli.
Albániában 2,6%-os volt az infláció szeptemberben
Albániában az éves harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2,6%-kal nőtt szeptemberben az augusztusi 2,7%-os
emelkedést követően. Havi összehasonlításban a HICP 0,5%-kal nőtt szeptemberben az augusztusi 0,2%-os növekedés
után. A nem harmonizált fogyasztói árinfláció az augusztusi 2,4%-ról szeptemberben éves szinten 2,5%-ra gyorsult.
Szeptemberben 31%-kal nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma
494 332-re nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma szeptemberben, szemben az előző év azonos hónapjában
mért 377 033-mal. A külföldi turisták száma 2021 első kilenc hónapjában elérte a 4,9 milliót, szemben az egy évvel korábbi
2,1 millióval. Szeptemberben a belföldi turisták száma 299 678-ra emelkedett a 2020 szeptemberi 227 670-ről.
FORRÁS:
https://balk.hu/
Magyarország Nagykövetsége, Albánia
https://seenews.com/

Ausztria
Szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezet be Ausztria
Felső-Ausztria, Tirol és Stájerország is fellép az oltatlanokkal szemben. Ausztriában is növekvő tendenciát mutat az új
fertőzöttek száma, ezért több tartomány is a szigorítás mellett döntött. Felső-Ausztriában péntektől minden üzletben,
valamint kulturális létesítményben kötelező lesz az FFP2 maszk viselete. A mozikban vagy színházakban ez nem
szükséges, de az embereknek igazolást kell felmutatniuk arról, hogy oltottak vagy már átestek a betegségen, vagy
negatív teszttel kell rendelkezniük.
Koronavírus: egy éve nem találtak ennyi új fertőzöttet Ausztriában
Az őszi szünet alatt is felfelé futó tendenciát mutat a koronavírus-járvány negyedik hulláma Ausztriában: az elmúlt 24
órában 5861 új esetet regisztráltak - közölte a bécsi egészségügyi minisztérium pénteken. Legutóbb a második
hullámban, 2020 novemberében haladta meg a napi ötezret az új fertőzöttek száma. A 8,9 millió lakosú Ausztriában 11
333-an vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) a világjárvány kezdete óta.
Janssennel oltatná be egy osztrák tartomány a tőlünk érkező vendégmunkásokat
A Johnson & Johnson vakcinájával oltatná be a síszezonra érkező és Szputnyikkal már beoltott kelet-európai
vendégmunkásokat az ausztriai Vorarlberg tartományi kormánya, de jogilag még nem tisztázott, ez lehetséges-e. Mivel

Ausztria nem fogadja el a Szputnyikot, a jelenlegi szabályozás szerint rendszeresen teszteltetni kellene azon keleteurópai, főleg magyar vendégmunkások nagy részét is, akik már rendelkeznek két oltással.
Kemény lépésre szánja rá magát Ausztria: karanténba kerülhetnek a be nem oltott emberek
Ausztriában karantén fenyegeti a koronavírus ellen be nem oltott embereket a járványügyi helyzet további romlása
esetén - jelentette be Alexander Schallenberg osztrák kancellár a kabinet péntek esti rendkívüli ülését követően. Mint
mondta, ezt a lépést akkor teszik meg, ha az osztrák kórházak intenzív osztályai bizonyos szinten megtelnek.
Most lehet pályázni a jó fizetésre
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.
Erőtől duzzad az Erste, jöhet a rendkívüli osztalék
Még az elemzők által várt, nagyon erősnek számító 482,2 millió eurónál is nagyobb, 533,4 millió eurós nyereséget ért el a
harmadik negyedévben az Erste Group, miután több céltartalékot szabadított fel, mint amennyit megképzett, díj- és
jutalékbevételei pedig meredeken emelkedtek. A magyar operáció három hónap alatt 35,3 millió euró, az év eddig eltelt
részében 120 millió eurós nyereséget termelt.
Rekordnyereség a Raiffeisennél, jöhet a rendkívüli osztalék
Az elemzők által várt 328 millió eurót jelentősen meghaladó, 443 millió eurós adózott eredményről számolt be a
Raiffeisen Bank International, ami rekordnak számít. A számait közzétevő Erstéhez hasonlóan magas díj- és
jutalékbevételeket ért el az osztrák bankcsoport, néhány nap múlva pedig részvényenként 75 eurócentes osztalékról
dönthet a közgyűlés.
Jókora nyereség az OMV-nél
A szektortársakhoz hasonlóan ki tudta használni az energiaárak megugrását az osztrák OMV is. A Mol régiós versenytársa
a tavalyi 487 millió eurós vesztesége 279 milliós nyereségbe fordult át a szeptember végén lezárt harmadik negyedévben.
A korrigált eredmény ennél is erősebb, 781 millió euró – részvényenként 2,39 euró – lett, 75 millióval felülmúlva az elemzői
várakozásokat.
Az osztrákok már klímajeggyel is utazhatnak a vonatokon
A személygépkocsi-használatot az évente megtett összes kilométer 70 százalékáról 54 százalékra akarják csökkenteni.
Tizenöt éve születtek róla az első tervek, október 26-tól pedig már használható a klímajegy Ausztriában – írja az Infostart.
A bérlet egy évre 1267 euróba (400 ezer forintba) kerül, ami naponta 3,5 eurót (1275 forintot) jelent. A cél az, hogy minél
több osztrákot arra bírjanak rá, hogy az autója helyett a tömegközlekedést használja.
FORRÁS:
www.index.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Hollandiában és Belgiumban folyamatosan növekszik az új esetek és a kórházi felvételek száma
Hollandiában és Belgiumban folyamatosan növekszik az újonnan diagnosztizált koronavírus esetek és a kórházi felvételek
száma, az Európai Járvány és Betegségmegelőzési Ügynökség (ECDC) e két országot magas kockázatú (vörös) zónának
nyilvánította – írta csütörtökön a helyi sajtó.

Belgiumban ismét kötelező a maszkviselés
Az új koronavírusos esetek számának jelentős növekedése miatt a belga kormány ismét kötelezővé teszi a beltéri
helyiségekben a szájmaszk viselését, és elrendelte a koronavírus-igazolvány általános bevezetését az országban. A
rendelkezés értelmében péntektől a belgiumi üzletekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi intézményekben,
koncerttermekben, sportközpontokban, könyvtárakban és istentiszteleti helyeken maszkot kell viselni, illetve ezek a
helyiségek csak az immunitást igazoló koronavírus-igazolvánnyal lesznek látogathatóak.
Brüsszelben is működnek a védettségi igazolvánnyal járó előnyök
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára kedvezményeket biztosító, október 15-től érvényes rendelkezés
hatására nőtt a koronavírus elleni oltásra jelentkezők száma Brüsszelben. Az új fertőzöttek napi száma egy hét alatt 65
százalékkal emelkedett Belgiumban – közölte a helyi média vasárnap.
Brüsszelben megtartják az idei karácsonyi vásárt
A koronavírus-járvány jelentősen romló adatai ellenére kinyit idén a nagy tömegeket vonzó karácsonyi vásár Brüsszel
belvárosában. Delphine Houba, a belga főváros vezetésének tanácsosa újságíróknak elmondta, hogy a Brüsszel
történelmi belvárosának utcáin rendezett, külföldről is látogatókat vonzó, hagyományos karácsonyi vásár november 26án nyitja meg kapuit, és január másodikáig lesz látogatható.
A júliusi áradások legalább 2 milliárd eurónyi kárt okoztak Belgiumban
Szeptember 30-ig összesen 71 746 kárigényt nyújtottak be a biztosítókhoz – ezek legnagyobb része Vallóniából
származik: 62 440 kárigény és 2,070 milliárd eurós teljes biztosított kár; Flandriában 7 902 esetről van szó, összesen 74,6
millió euró értékben; Brüsszelben 1 404 esetről van szó, összesen 19,2 millió euró kártérítéssel. A biztosítók nem
számítanak a júliusi árvizek miatti kárigények számának nagymértékű növekedésére.
Drámaian felgyorsulhat a tengervíz emelkedése Hollandiában
Az alacsonyan fekvő Hollandia partjainál a vártnál gyorsabban emelkedhet a tengervíz, 2100-ra akár két méterrel is közölte a Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI). Ha az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke nem
csökken, a holland partoknál az évszázad elejéhez képest 2100-ra 1,2 méterrel növekedhet a tengerszint.
Forrás:
www.ma.hu
www.profitline.hu
www.kitekinto.hu
www.turizmus.com
www.liner.hu
www.hu.euronews.com

Bosznia-Hercegovina
Kettéválhat, és újra háborúba sodródhat Bosznia-Hercegovina
A nemzetközi közösség boszniai főképviselője szerint az országot közvetlenül fenyegeti a széthullás veszélye, és "nagyon
reális" a konfliktus visszatérésének lehetősége. Christian Schmidt bosznia-hercegovinai főképviselő az ENSZ-hez intézett
jelentésében azt írta, ha a szerb szeparatisták beváltják fenyegetésüket, és újjáalakítják saját hadseregüket, kettészakítva
a szövetségi fegyveres erőket, akkor növelni kell a nemzetközi békefenntartók számát, hogy elejét vegyék egy új háború
felé vezető folyamatnak. Az utóbbi időben egyre sűrűbben hallani a boszniai szerbektől, hogy az ő területük kiválna a
szövetségi államból. A háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja, Milorad Dodik október közepén arról beszélt, hogy
kivonulnak a szövetségi intézményekből, valamint a hadseregből, az igazságügyi testületekből és az adózási rendszerből
is.

Orbán Viktor fogadta a boszniai főképviselőt
A magyar miniszterelnök a Karmelita kolostorban találkozott a nemzetközi közösség új boszniai főképviselőjével. Orbán
Viktor és Christian Schmidt megbeszélésükön áttekintették a balkáni térség helyzetét. A német politikus (a Bajor
Keresztényszociális Unió - CSU - tagja) idén augusztus elsejével foglalta el főképviselői hivatalát. Az e pozícióban dolgozó
szakemberek feladata az 1992–1995-ös bosznia-hercegovinai háborút lezáró Daytoni békeszerződés végrehajtásának
ellenőrzése.
Bosznia-Hercegovinában élesítik az orosz gázfegyvert
Bosznia-Hercegovina a nyugat-balkáni térség többi államához hasonlóan a földgáz szükségletét import forrásból
kényszerül kielégíteni. Az ország energia biztonsága szempontjából komoly problémát jelent, hogy jelenleg kizárólag egy
Szerbiából érkező belépési ponton megoldott a földgáz importja. Az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozási
tárgyalásokat beárnyékolja, hogy jelen helyzetben a Gazprom és a szerb állam tulajdonában álló Srbijagas monopol
helyzetben van. Az ellátási probléma megoldását nehezíti, hogy Bosznia-Hercegovina jelenlegi gazdasági helyzete nem
teszi lehetővé a források külső szereplők segítsége nélküli diverzifikációját.
A bosznia-hercegovinai jegybank 5,8 százalékra emelte a 2021-es GDP-növekedési előrejelzést
Bosznia-Hercegovina jegybankjának előrejelzése szerint 2021-ben 5,8 százalékkal emelkedik az ország reál bruttó hazai
terméke (GDP), az intézmény 2,4 százalékponttal felfelé módosította májusi előrejelzését. A 2022-re vonatkozó becsült
GDP-növekedést 3,4%-ról 3,9%-ra javították. Bosznia 2021-es gazdasági növekedés a vártnál erősebb külföldi
keresletnek, az idegenforgalmi bevételek növekedésének, valamint az ipari termelés és az áruexport fellendülésének
köszönhető.
Bosznia-Hercegovinában 10%-kal nőtt a kereskedelmi hiány az első kilenc hónapban
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya éves szinten 10,2%-kal, 5,226 milliárd márkára (3,1 milliárd dollár/2,7 milliárd
euró) nőtt az év első kilenc hónapjában. A vizsgált időszakban az export 33,1%-kal, 10,084 milliárd márkára, az import
24,2%-kal 15,31 milliárd márkára bővült.
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 7,6%-kal emelkedtek az ipari termelői árak szeptemberben
Bosznia-Hercegovinában az ipari termelői árak éves szinten 7,6%-kal emelkedtek szeptemberben az augusztusi 7,5%-os
növekedést követően. Havi összehasonlításban az ipari termelői árindex (PPI) 0,4%-kal nőtt szeptemberben az
augusztusi 0,7%-os emelkedés után.
Bosznia-Hercegovinában a fogyasztói árak éves szinten 3%-kal nőttek szeptemberben
Bosznia-Hercegovinában a fogyasztói árak 3%-kal emelkedtek éves szinten szeptemberben, az augusztusi 2,3%-os
emelkedés után. Havi összevetésben a fogyasztói árak 0,8%-kal nőttek szeptemberben az augusztusi 0,2%-os
növekedést követően.
Bosznia-Hercegovinában a regisztrált munkanélküliek száma 8,2%-kal csökkent az előző évhez képest augusztusban
Bosznia-Hercegovinában augusztusban 8,2%-kal, 392 551-re esett vissza a regisztrált munkanélküliek száma éves
összevetésben. Havi összehasonlításban augusztusban 0,7%-kal csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Az
augusztusban regisztrált munkanélküliek többsége, 124 500 fő magasan képzett és képzett ember volt, őket követik az
érettségivel rendelkezők, 112 541 fő.
Bosznia-Hercegovina utolsó beoltottság tekintetében a Nyugat-Balkánon
A nyugat-balkáni térség országai közül Bosznia-Hercegovinában oltották be arányaiban a legkevesebb embert
koronavírus ellen, a nagykorú lakosság csupán 19,94 százaléka kapta meg a vakcinát. A régió országai közül beoltottság
tekintetében a ranglétrán alulról felfelé haladva a következő Albánia, majd Észak-Macedónia, Montenegró, Koszovó,
Szerbia, Horvátország és Szlovénia.
FORRÁS:
https://168.hu/
https://hu.euronews.com/

https://infostart.hu/
https://privatbankar.hu/
https://seenews.com/

Bulgária
Több száz katonát vezényelt Bulgária a török határ védelmére
Bulgária 350 katonát vezényelt Törökországgal közös határa védelmének megerősítésére a növekvő migrációs nyomás
miatt. A bolgár belügyminisztérium adatai szerint az idén szeptemberig több mint 6500 illegális bevándorlót vettek
őrizetbe Bulgáriában, háromszor többet, mint a múlt év azonos időszakában. Bulgária határa egyben az EU külső,
szárazföldi határa, és az ország a Törökországon keresztül vezető migrációs útvonalon helyezkedik el.
A jegybank 3,9 százalékra csökkentette Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
Bulgária reál bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben várhatóan 3,9%-kal fog növekedni - közölte a jegybank, csökkentve
korábbi, 4,1%-os idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. A gazdasági növekedés ezután várhatóan 4,7%-ra
gyorsul 2022-ben, majd 2023-ban 3,8%-ra lassul. Az EBRD 0,1%-kal, 4,1%-ra csökkentette az ország 2021-es GDPelőrejelzését.
Szeptemberben 37%-kal nőtt a külföldi turisták száma Bulgáriában
A szeptemberben Bulgáriába látogató külföldi turisták száma éves szinten 37 százalékkal, 772 600-ra nőtt. A külföldi
látogatók felét az uniós tagállamok állampolgárai tették ki. Az EU-tagországokból érkező külföldi turisták 30 százaléka
Romániából, 24,3%-a Németországból, 9,8%-a pedig Lengyelországból érkezett.
FORRÁS:
https://www.origo.hu/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/ebrd-cuts-bulgarias-2021-gdp-growth-fcast-to-42-raises-2022-projection-759839

Csehország
Csaknem duplájára emelik az áram árát Csehországban
A ČEZ szerdai bejelentése szerint januártól csaknem duplájára emelkedik az áram lakossági ára Csehországban. A cseh
energiaipari óriás szóvivője az áram árának drasztikus emelését az áram nagykereskedelmi árának elszállásával indokolta
az országos hírügynökségnek adott interjúban. Roman Gazdík közölte azt is, hogy egy megawattóra áramért a jelenlegi,
átlag 1700 cseh korona helyett januárban már átlag 3120 cseh koronát fognak kiszámlázni, áfa nélkül. Hozzátette: a
januári rezsiszámla várhatóan harmadával lesz magasabb a decemberinél.
Tavasz óta nem volt ennyire rossz a helyzet Csehországban
A prágai kormány a következő napokban még biztosan nem szigorít a koronavírus-járvány miatt bevezetetett
egészségügyi intézkedéseken – közölte Andrej Babiš miniszterelnök szerdán.
Az új cseh kormány nem akarja bevezetni az eurót
Koalíciós megállapodásra jutott az októberi parlamenti választásokon győztes két jobbközép cseh blokk, az öt párt
várhatóan hétfőn írja alá az erről szóló szerződést. A Polgári Demokraták (ODS), a Kereszténydemokraták és a TOP09,
valamint a Kalózok és Polgármesterek szövetsége együttesen 108 mandátummal rendelkeznek majd az alsóházban. Az
öt párt hétfőn írja alá a megállapodást, amelynek értelmében a kabinet 18 tagú lesz. Három új tárca jön létre: külön
minisztériuma lesz a jogalkotásnak, az európai uniós ügyeknek, valamint a tudomány, kutatás és innováció területének jelentette a cseh rádió honlapja.

Václav Havel portréjával adnak ki pénzt Csehországban
Václav Havel portréjával adnak ki pénzt Csehországban a rendszerváltoztatás utáni első köztársasági elnök halálának
tizedik évfordulóján, írja a Prague Morning. A bankjegy előlapjának fő motívuma Václav Havel portréja és a prágai vár déli
szárnya az elnöki erkéllyel. A hátoldalon a prágai vár egyéb elemei láthatók, például a Mátyás-kapu.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.mandiner.hu
www.vg.hu

Egyesült Királyság
A brit miniszterelnök szerint az emberiség már nem áll reménytelenül vesztésre a klímaváltozás elleni mérkőzésen
Boris Johnson brit miniszterelnök szerint az emberiség már nem áll olyan reménytelenül vesztésre a klímaváltozás elleni
mérkőzésen, mint az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban zajló, két napja kezdődött 26. ülése
(COP26) előtt.
Két év börtönt is kaphatnak a közösségi oldalakon posztolgató oltásellenesek Nagy-Britanniában
Egy új törvénynek köszönhetően akár két év börtönbüntetést is kaphatnak azok a személyek az Egyesült Királyságban,
akik téves információkat terjesztenek az interneten a vakcinákról – írja a ZeroHedge.
A britek hétfőtől senkitől se félnek
Egyetlen ország sem marad hétfőtől a brit kormány vörös utazási listáján; az utolsó hét ország is lekerül arról a listáról,
amely karantént írt elő az onnan a szigetországba érkezőknek - jelentette Londonból az MTI tudósítója.
Jöjjön a járványszigor vagy sem: máshol is meccselnek a szakértők és a kormány
Éles vita folyik az Egyesült Királyságban arról, hogy élesíteni kellene-e a kormány járvánnyal kapcsolatos tartalék (B)
tervét, ami a szigorítások egy részének újbóli bevezetését jelenté. A kormány tagjai abban bíznak, hogy nem lesz erre
szükség a szakértők viszont azzal szurkálják a hátsójukat, hogy még előttünk a tél, ami ronthat a járványhelyzeten.
Egyre közelebb az „erőszak útjához”, lefoglaltak egy brit halászhajót a franciák
Egy brit halászhajót lefoglaltak, egy másik tulajdonosát pedig pénzbüntetésre ítélték a franciák – írja a BBC. A franciák és
a britek közt jelenleg áll a bál amiatt, hogy a Brexit óta még mindig nem egyértelmű, hogy kinek hol van joga halászni.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.napi.hu
www.index.hu

Észak-Macedónia
Lemondott az észak-macedón miniszterelnök
Lemondott Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök pártja gyenge önkormányzati választási eredménye miatt. A
szociáldemokrata pártnak, amely a kormánykoalíció vezető ereje, a vidéki városoknak még a negyedében sem sikerült
megszereznie a polgármesteri tisztséget, a fővárosban, Szkopjéban is elvesztette azt. Zaev felelősséget vállal pártja
gyenge szerepléséért, és pártelnökségéről is lemond. Véleménye szerint nincs szükség előrehozott parlamenti
választásokra, ugyanis a koalíciós pártok a törvény értelmében választás nélkül is megállapodhatnak abban, hogy ki
legyen az új miniszterelnök. Hrisztijan Mickoszki, a jobboldali ellenzéki VMRO-DPMNE párt vezetője azonban
kijelentette, hogy előrehozott választásokat kell tartani.

4,3%-os GDP-arányos hiánnyal számolnak a 2022-es észak-macedón költségvetési tervezetben
Észak-Macedónia kormánya a 2022-es költségvetési tervezetben a becsült bruttó hazai termék (GDP) 4,3 százalékának
megfelelő költségvetési hiánnyal számol. 2022-ben 4,6%-os lehet a GDP-növekedés, ami elsősorban a beruházások és a
fogyasztás növekedésének és a külső kereslet stabilizálódásának köszönhető. Az ország bruttó hazai terméke 2021-ben
várhatóan 4,1%-kal bővül.
Észak-Macedóniában a költségvetési hiány éves szinten 31%-kal csökkent az első kilenc hónapban
Észak-Macedóniában a költségvetési hiány 24,6 milliárd dénárt (464,6 millió dollár/399,7 millió euró) tett ki 2021 első
kilenc hónapjában, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 35,9 milliárd dénáros hiánnyal. A vizsgált időszakban
a konszolidált bevételek értéke elérte a 157,9 milliárd dénárt, ami magasabb, mint a 2020-ban elért 136 milliárd dénár,
mivel idén az adóbevételek 802 millió dénárról 889 millió dénárra emelkedtek. 2021 első kilenc hónapjában a teljes kiadás
182,4 milliárd dénárra nőtt, szemben a 2020 azonos időszakában mért 171,9 milliárd dénárral.
Észak-Macedónia államadóssága a GDP 59,3%-a volt szeptember végén
Észak-Macedónia államadóssága a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 59,3%-ának felelt meg a harmadik negyedév
végén, ami 3,8 százalékpontos csökkenést jelent június végéhez képest. Az ország államadóssága 6,95 milliárd euróra (8
milliárd dollárra) csökkent szeptember végére a június végi 7,39 milliárd euróról.
Észak-Macedónia ipari termelése 8%-kal csökkent az előző évhez képest szeptemberben
Észak-Macedónia ipari termelése 8%-kal esett éves szinten szeptemberben az augusztusi 1,4%-os csökkenés után. 2021
első kilenc hónapjában az ipari termelés 2,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
Észak-Macedónia ipari termelői árai 10,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest szeptemberben
Észak-Macedónia ipari termelői árai az augusztusi 9,8 százalékos emelkedés után szeptemberben 10,6%-kal nőttek éves
összevetésben. Havi összehasonlításban a termelői árak 1,1%-kal emelkedtek szeptemberben.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/

Franciaország
Nagyot nőtt a francia gazdaság
Franciaország gazdasága 3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben negyedéves összehasonlításban, ami felülmúlta a
2,1-es bővülésre vonatkozó piaci konszenzust, és az előző időszak felfelé módosított 1,3-es növekedését – derült ki az
INSEE előzetes adataiból.
Párizs 250 millió eurót költ arra, hogy bicikliző várossá váljon
Párizs Európa egyik legbiciklibarátabb városává akar válni, sőt, azt tervezi, hogy 2026-ra "kerékpáros várossá" válik. A
francia főváros a következő négy évben 250 millió eurót fektet be a kerékpáros infrastruktúra és a karbantartás nagy
arányú fejlesztésére. A "Plan Velo" részeként több ezer új kerékpár parkolót és több védett kerékpárutat hoznak létre.
Jegelik a privatizációt a franciák
Párizs a közeljövőben nem kíván megválni az Air France-KLM francia–holland légitársaságban lévő részesedésétől, és
egyelőre tartja az Orange távközlési szolgáltatóban meglévő pakettjét is. A jövő áprilisi francia elnökválasztásig már nem
lesz nagy mozgás az állami vagyon privatizációjánál – derül ki Martin Vial szavaiból.
Közeleg a francia megtorlás ideje
Franciaország október végéig adott haladékot a briteknek a megegyezésre a halászati vitában, különben jönnek a
szankciók. Az Egyesült Királyság már kétszer elhalasztotta az Európai Unióból érkező áruk vámellenőrzésének
bevezetését a brexit óta, és várhatóan nem is fogja teljes mértékben érvényesíteni 2022. július 1-jéig. David Frost

brexitminiszter szerint azonban a szigor várhatóan akkor sem lesz olyan mértékű, mint a másik oldalon, különösen az
élelmiszer-biztonságot és az adminisztrációt illetően.
Javított gazdálkodási mutatóin az Air France - KLM
Javított gazdálkodási mutatóin a harmadik negyedévben és az év első kilenc hónapjában az Air France-KLM légitársaság,
és várakozásai szerint az évet már pozitív eredménnyel zárhatja. A harmadik negyedévben 4,567 milliárd euró bevételre
tett szert az Air France-KLM légitársaság, 2,043 milliárd euróval többre a járványvédelmi korlátozások miatt alacsony
2020 harmadik negyedévi bázisnál.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.hu.euronews.com
www.turizmus.com

Horvátország
Elfogadta a horvát kormány a 2022-es költségvetés tervezetét
A horvát kormány elfogadta a 2022-es költségvetés tervezetét, a bevételeket 164,5 milliárd kunára (7954 milliárd forint),
a kiadásokat 173,8 milliárd kunára (8399 milliárd forint) tervezi. Idén várhatóan 9%-kal nő a gazdaság, jövőre ugyanakkor
4,4%-os, 2023-ban 3,7%-os, 2024-ban pedig 3,1%-os növekedéssel számolnak. Az előrejelzések szerint a GDP-arányos
államadósság mértéke a 2020-as 87,3%-ról 2021-ben 83%-ra mérséklődik, majd 2022-ben 80,7%-ra csökken. 2023-ban
78, 2024-ben 75,3%-os GDP-arányos államadóssággal számolnak. A számítások szerint a hiány jövőre eléri a GDP 2,6,
2023-ban 2,4, 2023-ban pedig 1,9%-át. A jegybank idén 2,3%-os inflációval számol, amely 2022-ben 2,1%-ra mérséklődik.
Az EBRD 8%-ra emelte Horvátország 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
Horvátország gazdasága a júniusban becsültnél magasabb mértékben, várhatóan 8 százalékkal bővül idén az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) szerint. 2022-ben a horvát gazdaság 4,2%-kal növekedhet. A bank júniusi
jelentésében 2021-re 6%-os, 2022-re pedig 4,5%-os növekedést prognosztizált.
A horvát euró bevezetésével az uniós költségvetési szabályoknak is változniuk kell
Bár az euró bevezetését Horvátországban nem mindenki pártolja, és ennek megakadályozására aláírásgyűjtésbe is
kezdtek, a teljes EU szempontjából fontosabb kérdés, hogy miképpen alakítják át a bevezetési kritériumokat. A mostani
rendszerrel ugyanis biztosan nem tud bővülni az eurózóna. Az euró bevezetéséhez az országnak meg kell felelnie minden
maastrichti kritériumnak, melyek közül a bruttó államadósságra vonatkozó kitételt (a bruttó államadósság nem lépheti
túl a GDP 60%-át) 2023-ig lehetetlen lesz teljesíteni, a koronavírus-járványra adott gazdaságösztönző lépések
következtében ugyanis az egész Európai Unióban meredeken emelkedett a GDP-arányos államadósság és az említett
60%-os kritériumnak már csak a tagállamok kevesebb mint a fele felel meg.
Bankot robbantottak a horvátok a turizmussal és már készülnek 2022-re
A minden várakozást felülmúló idei turisztikai szezon után jövőre még erősebb számokat vár a Horvát Idegenforgalmi
Szövetség és már most elkezdik a felkészülést arra, hogy ki tudják szolgálni az igényeket. 2021 augusztusában 4,1 millió
turista 26,2 millió vendégéjszakát töltött el Horvátországban, amely 65, illetve 57%-os növekedés a 2020-as pandémiás
időszakhoz képest és csak 13,7, illetve 5,7%-kal marad el a 2019-es rekordévhez képest. Az érkező vendégek 91%-a volt
külföldi, sorrendben németek, lengyelek, osztrákok, csehek, hollandok és olaszok. Erős volt a szeptember is: 1,9 millió
turista és 12 millió vendégéjszaka. Ez 245 és 147%-os pluszt jelent az egy évvel korábbihoz és 19, illetve 6%-os mínuszt
2019-hez képest. Az érkező turisták hosszabb ideig maradtak és többet is költöttek. Ebben még a 2019-es rekordév
számait is túlszárnyalták. A horvát szolgáltatók jelentősen emelték áraikat. A horvát GDP 20%-át a turizmus adja és 100
ezer embernek ad munkát.

Horvátország ipari termelése 2,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest szeptemberben
Horvátország ipari termelése éves szinten 2,8%-kal nőtt szeptemberben, miután augusztusban, munkanaphatással
kiigazított adatok alapján 5,2%-kal bővült éves szinten. Havi összehasonlításban az ipari termelés 1,2%-kal csökkent
szeptemberben az augusztusi 0,7%-os növekedés után.
Új taktikát vezet be Horvátország a járványkezelésben
Horvátországban a 65 évnél idősebb állampolgárok oltásával gyorsítják fel az oltási kampányt. A 80 évnél idősebbek 40,
a 65 évnél idősebb állampolgárok 31 százaléka nincs beoltva, ez mintegy 267 ezer ember. Horvátországban az elmúlt egy
hétben tízhavi csúcsot döntött a napi új fertőzöttek száma, és ennek hatására valamelyest nőtt az oltakozási hajlandóság
is.
Jó számokat közölt a Mol horvát leánya
Az INA horvát olajipari vállalat bevétele az első háromnegyed évben elérte a 16,95 milliárd kunát (811 milliárd forint), ami
45 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a kiadásai 21,8 százalékkal 15,67 milliárd kunára (750 milliárd
forint) nőttek. Az év harmadik negyedévében 1,1 milliárd kuna (520 milliárd forint) nettó nyereséget könyvelt el a cég.
Tavaly, a koronavírus járvány megfékezésére hozott korlátozások következményeként több mint egymilliárd kuna
veszteséggel zárt a horvát vállalat.
Egyesülnek: horvát elektromosautó-gyárral épít sportkocsit a Bugatti
Megkezdi a működését a Bugatti-Rimac vegyesvállalat, a Volkswagen leányvállalata, a Porsche bejelentése alapján. Az
elektromos sportkocsikat gyártó horvát cég, a Rimac és a Porsche az idén nyáron állapodott meg arról, hogy a Bugatti
márka és a Rimac részvételével vegyesvállalatot hoznak létre. A cég 55 százaléka a Rimac, 45 százaléka a Porsche
tulajdonában van. A Bugatti modellpalettája középtávon teljesen elektromos modellekkel, a köztes időben pedig hibridelektromos modellekkel bővül majd a bejelentés szerint.
FORRÁS:
http://www.atv.hu/
https://infostart.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/

Írország
Már olcsóbban meg lehet úszni a bevásárlást Írországban, mint itthon
Egyre több ország esetében látszik az, hogy a bevásárlás már nem drágább, mint Magyarországon, sőt, néha itthon a
minőségből is áldozni kell. A magyar fizetések vásárlóerejét lassan felemészti az infláció, de a gyengébb forint is. Az ír
Lidl és Tesco árait hasonlítottuk össze a magyarországi párjaikkal.
Új 125 milliárd eurós klímaterv a kibocsátás csökkentésére
A kormány november 4-én közzétesz egy 125 milliárd euró keretösszegű klímavédelmi cselekvési tervet, mely magába
foglalja az elektromos járművek bevezetését a tömegközlekedési flottába, illetve a fosszilis tüzelésű fűtési rendszerek
elhagyását a középületek esetében. A tervet, amely részletezi a különböző ágazatokban az évtized hátralévő részében
meghozandó kibocsátáscsökkentési intézkedéseket, november 3-án a Kabinet ülésén írták alá.
A vártnál 2 milliárddal több társasági adóbevétel
Az ír kormány idén eddig 50,9 milliárd euró adót szedett be, ami 3,8 milliárd euróval, azaz 8 százalékkal több, mint az
előrejelzések és közel 20 százalékkal haladta meg a 2021. évi bevételeket. Az erős teljesítmény a társasági
adóbevételeknek köszönhető, mely 9,5 milliárd euró volt a januártól október végéig terjedő 10 hónapos időszakban. A

társasági adóbevételek 2 milliárd euróval haladták meg a kormányzati célkitűzéseket. Emellett az iparűzési adóbevételek
közel 1 milliárd euróval haladták meg a vártat.
Az Ír-sziget keleti partjának gazdasági teljesítménye éles kontrasztban áll a többi régióval
Az északír és ír lakosságot magába foglaló Ír-szigeten egyenlőtlen a gazdasági teljesítmény figyelhető meg a népesebb
keleti part és a sziget többi része között. A lakosság körülbelül 40 százaléka a Dublin és Belfast környéki régiókban él, ami
ugyanakkor lehetőséget kínál a kettő közötti „gazdasági folyosó” továbbfejlesztésére, ahol a jövedelmek és az oktatási
színvonala átlag feletti.
Január óta nem volt ilyen magas a fertőzöttek száma Írországban
Január óta nem volt ilyen magas a koronavírus esetek száma Írországban; a fertőzöttek száma 3000 fölé emelkedett.
Ugyanakkor az átoltottság is rendkívül magas: a 12 év feletti lakosság 90,11%-a már megkapta legalább az első oltást és
88,63%-a már teljesen be van oltva.
A munkanélküliség a legalacsonyabb a járvány kitörése óta
Írország munkanélküliségi rátája a járvány időszak legalacsonyabb pontjára 7,9 százalékra esett a tavaly októberi 20
százalékról. Az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) adatai szerint októberben megközelítőleg 205 ezren voltak
munkanélküliek, illetve részesülnek a kormány pandémiás munkanélküli támogatásában (PUP).
FORRÁS:
www.napi.hu
www.irishtimes.com
www.independent.ie

Koszovó
Az EBRD 7,7 százalékra emelte Koszovó 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) arra számít, hogy Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 7,7%kal emelkedik idén, az EBRD júniusban még csak 4%-os gazdasági növekedést prognosztizált.2022-ben az ország
gazdasági növekedése várhatóan 4,5%-ra lassul majd.
A koszovói kormány elfogadta a 2022-es költségvetés tervezetét
A koszovói kormány elfogadta a 2022-es költségvetési tervezetet. A kiadásokat 2,75 milliárd euróra (3,2 milliárd dollárra)
tervezik, ami 8,7%-kal magasabb a 2021-es felülvizsgált költségvetéshez képest és 2,36 milliárd euró bevétellel
számolnak, ami 15%-os növekedés az előző évhez képest.
Koszovó kereskedelmi hiánya szeptemberben 43%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest
Koszovó kereskedelmi hiánya 43,1%-kal, 351,3 millió euróra (408,6 millió dollárra) nőtt szeptemberben az előző év azonos
időszakához képest. Az export éves összevetésben 66,2%-kal, 69,3 millió euróra, míg az import 46,4%-kal, 420,6 millió
euróra bővült szeptemberben.
Az Európai Bizottság bővítési helyzetjelentése Koszovóról
Koszovóban a 2021. februári előrehozott parlamenti választások eredményeként megalakult az egyértelmű parlamenti
többséget élvező új kormány. Alapvető fontosságú lesz, hogy a következő időszakban teljeskörűen és hatékonyan
végrehajtsák a reformokkal kapcsolatos cselekvési tervet. A Bizottság kitart azon 2018. júliusi értékelése mellett,
miszerint Koszovó teljesítette a vízumliberalizációval kapcsolatos valamennyi kritériumot, de a javaslat még mindig
függőben van a Tanácsban, és azzal mielőbb foglalkozni kell. A Szerbiával való átfogó és jogilag kötelező érvényű
normalizálási megállapodás létrejötte sürgetően szükséges és alapvetően fontos ahhoz, hogy Koszovó és Szerbia tovább
tudjon haladni az uniós integráció felé. Belgrádnak és Pristinának konstruktív módon részt kell vennie a Josep Borrell
főképviselő/alelnök és Miroslav Lajčák, az EU különleges képviselője által elősegített párbeszédben.

Koszovó enyhített a korlátozásokon
A kedvező járványmutatók fényében a koszovói kormány október 24-től enyhített a korlátozásokon, rövidült a kijárási
tilalom, hosszabb ideig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, és többen vehetnek részt a rendezvényeken. Koszovóban
napok óta húsz alatt van az újonnan azonosított fertőzöttek napi száma, és a halottak száma is stagnál.
FORRÁS:
https://ec.europa.eu/
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/

Lengyelország
A vártnál nagyobbat emelt a lengyel jegybank
A lengyel jegybank a várakozásoknál nagyobb mértékben 0,75 bázisponttal 1,25 százalékra emelte irányadó kamatlábát
novemberi kamatdöntő ülésén. Már októberben is a várakozásoknál nagyobb mértékű, 40 bázispontos kamatemelés
történt, melynek során 0,5 százalékra emelkedett az irányadó kamatláb, azonban akkor még nem volt egyértelmű, hogy
ez egyszeri kiigazítás volt-e, vagy egy emelési ciklus kezdete.
Pattanásig feszült a helyzet: kieshet a lengyelek legnagyobb almaexportpiaca
Várhatóan nem lesz sétagalopp az idei exportszezon a lengyel almatermesztőknek, komoly politikai feszültségek
alakultak ki ugyanis a legnagyobb almaexportpiacukat jelentő Fehéroroszországgal. A fő gondot az jelenti, hogy Belarusz
felől naponta több száz illegális határátlépő próbál átkelni a lengyel határon, akik meg is támadták és meg is sebesítették
a határőröket – erre válaszul Lengyelország tízezer katonát küldött a határra, és kerítés építését helyezte kilátásba.
Varsó addig nem kap pénzt, amíg nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését
Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, Varsó addig nem jut hozzá a járvány hatásainak felszámolását segítő helyreállítási
alap forrásaihoz, amíg meg nem szüntetni a bírósági fegyelmi kamarák működését. Lengyelországnak meg kell
szüntetnie a bírósági fegyelmi kamarák működését, hogy hozzáférhessen a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság
hatásait ellensúlyozó helyreállítási alap forrásaihoz - jelentette ki Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
brüsszeli sajtótájékoztatóján.
Azonnali bizonyítékot kér Lengyelországtól a Turów bánya bezárásáról az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság levélben fordult a varsói vezetéshez azonnali bizonyítékot kérve a lengyel-cseh határ menti Turów
külszíni lignitbánya - uniós bírósági utasításra történő - bezárásáról - jelentette be kedden az brüsszeli testület illetékes
szóvivője.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.agrarszektor.hu
www.index.hu
www.profitline.hu

Montenegró
Az EBRD 12,3%-ra javította Montenegró 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a júniusi 8,5 százalékról 12,3 százalékra módosította Montenegró 2021es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. Az ország gazdasági növekedése 2022-ben várhatóan 5,7%-ra lassul.

Montenegró kereskedelmi hiánya éves szinten 16,5%-kal nőtt az év első kilenc hónapjában
Montenegró kereskedelmi hiánya 16,5%-kal, 1,526 milliárd euróra (1,782 milliárd dollárra) nőtt 2021 első kilenc
hónapjában. Az export 18,7%-kal, 302,1 millió euróra, az import pedig 16,8%-kal, 1,828 milliárd euróra bővült.
Montenegró legfontosabb exportcélországai 2021 első kilenc hónapjában Szerbia 78 millió euróval, Bosznia-Hercegovina
23,3 millió euróval és Olaszország 21 millió euróval. Az országba irányuló behozatal főként Szerbiából (368,9 millió euró),
Németországból (168,4 millió euró) és Olaszországból (115,2 millió euró) származott.
Montenegró ipari termelése 0,4%-kal nőtt a harmadik negyedévben éves szinten
Montenegró ipari termelése 0,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest 2021 harmadik negyedévében. Negyedéves
összehasonlításban az ipari termelés 25,9%-kal bővült a vizsgált időszakban.
Montenegró ipari értékesítése 22,9%-kal nőtt a harmadik negyedévben éves szinten
Montenegró ipari értékesítése 22,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest 2021 harmadik negyedévében. A belföldi
értékesítés éves szinten 23,5%-kal nőtt, míg a külföldi értékesítés 22,1%-kal növekedett a vizsgált időszakban.
Negyedéves összehasonlításban az ipari értékesítés 20,7%-kal bővült.
Montenegró kiskereskedelmi értékesítése éves szinten 40%-kal nőtt a harmadik negyedévben
Montenegró kiskereskedelmi értékesítése 2021 harmadik negyedévében 40%-kal nőtt az előző év azonos időszakához
képest. Negyedéves összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom 35%-kal nőtt a harmadik negyedévben. Folyó áron
számolva a kiskereskedelmi értékesítés július-szeptemberben 45,1%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig
35,9%-kal emelkedett.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Németország
Magyarországról Németországba irányuló utazás
FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező
rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági
védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről
vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország
területére.
Ellátóképességük határára kerültek a kórházak Németországban
Német lapértesülések szerint az egész országban nő a koronavírusos megbetegedések száma, különösen a déli és keleti
területeken. A szakértők a kórházak túlcsordulására figyelmeztetnek. Különösen Németország déli és keleti területein
nőtt meg jelentősen a koronavírusos betegek száma és a kórházak terheltsége, Bajorország néhány részén a helyzet
közelít a kritikushoz. Az orvosok és egészségügyi szakértők az intenzív osztályok kapacitásának túlterhelésére
figyelmeztetnek.
Kemény élet vár az oltatlanokra az egyik legnagyobb német tartományban
Kitilthatják az oltatlanokat Bajorországban a zárt térben tartott rendezvényekről, ha tovább emelkedik a koronavírusjárvány negyedik hulláma - jelentették be szerdán Münchenben a német tartomány kormányának rendkívüli ülése után.
Markus Söder hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány átalakult, immár "az oltatlanok járványa". Ezt mutatja, hogy a
kórházba kerülők több mint 90 százaléka nem rendelkezik a Covid-19 elleni védőoltással, a járványhelyzet pedig azokban
a térségekben a legsúlyosabb, amelyekben különösen alacsony az átoltottság.
Továbbra is alapanyaghiánnyal küzd a német ipar
A német feldolgozóipar szereplői közül októberben már kevesebben számoltak be az alapanyagok és a köztes termékek
hiányáról mint szeptemberben, ám a 7 százalékos csökkenés ellenére még mindig a szereplők 70,4 százaléka tapasztal

fennakadásokat az Ifo Intézet szerdán közzétett kutatása szerint. Klaus Wohlrabe, a szervezet kutatási vezetője szerint
sem lehet ezt enyhülésként jellemezni, hiszen a vállalatok arra számítanak, hogy a helyzet a következő év jelentős
részében is fennáll majd.
Három évtizedes csúcson a német infláció
A németországi infláció októberben 28 éves csúcsra emelkedett a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis
előzetes adatokon alapuló jelentése szerint. Októberben 4,5 százalékra, 1993 októbere óta a legmagasabbra emelkedett
a fogyasztói árak növekedésének éves mértéke Németországban az előző havi 4,1-ről.
Elmaradt a várttól a német gazdasági növekedés
Németország gazdasága 1,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben negyedéves alapon, az előző három hónap 1,9-es
bővülése után, és elmaradt a 2,2-es piaci várakozástól – derült ki a Destatis előzetes adataiból. A növekedés főként a
háztartások magasabb fogyasztási kiadásainak volt köszönhető, miközben az ellátási lánc zavarai és a nyersanyaghiány,
valamint az energiaárak ugrásszerű emelkedése rontotta a fellendülést. Éves szinten a gazdaság 2,5 százalékkal nőtt, ami
lassulást jelent az előző időszak 9,8-es bővülése után.
Végre egy jó hír Németországból
Noha az anyag- és munkaerőhiány erősen fékezi a termelést, a német munkanélküliség jelentősen csökkent az elmúlt
egy évben. Tavaly októberben 4,1 százalékos volt az állástalanok aránya, ami idén nyár végére 3,4 százalékra esett vissza,
majd szeptemberben is ezen a szinten stagnált. Ez az érték tavaly év eleje óta a legjobb. Szeptemberben közel másfél
éve a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta az euróövezetben is.
Olaf Scholz leendő kancellár a zöldátállás felgyorsítását tervezi
Olaf Scholz német pénzügyminiszter az IG BCE szakszervezet által rendezett konferencián szerda délelőtt azt
hangsúlyozta, hogy az energiaválságra Németországnak hatékony és előremutató választ kell adnia, ennek érdekében
pedig a megújuló energiaforrások bővítésébe kell beruháznia. A szén-dioxid-semleges gazdaságra való áttérés során
azonban szükség van a gázra mint energiaforrásra, ezért az átmeneti időszakban az energiabiztonság fenntartása
érdekében új gázerőműveket is építeni kell.
Megalakult az új német szövetségi parlament
Megalakult kedden Berlinben az új német szövetségi parlament (Bundestag), és ezzel elkezdődött Angela Merkel politikai
pályafutásának utolsó szakasza. Merkel-kormány a Bundestag alakuló ülése után ügyvezetőként dolgozik, és az új
kormány megalakulásáig marad hivatalban - írja az MTI. A közös kormányzásra készülő pártok - a szociáldemokraták
(SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - a tervek szerint november végéig fejezik be a koalíciós tárgyalásukat, és december
második hetében választják meg a parlamentben kancellárnak a szociáldemokrata Olaf Scholzot.
Palkovics: tartományi szinten is érdemes felpörgetni a német-magyar innovációs kapcsolatokat
Palkovics László az egyik leginnovatívabb európai térségnek számító, ezért Magyarország számára kiemelt jelentőségű
német tartomány, Baden-Württemberg meghatározó vezetőivel tárgyalt Stuttgartban - közölte az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM). A tárca tájékoztatása szerint a miniszter a kétoldalú gazdasági kapcsolatok és azok
kiemelkedő összekötő elemeiről - például a gépjárműipar jövője és a kutatás-fejlesztési együttműködési lehetőségek
kiaknázása - egyeztetett.
Jövőre kezdik építeni a BMW Group debreceni gyárának épületeit
A jövő év elején kezdődnek a BMW Group jövőbeni debreceni gyárának első épületkivitelezési munkálatai, így a központi
irodaépület és a képzési központ építése - közölte a német cég szerdán az MTI-vel. A gyár helyszínén jelenleg is zajlanak
a csapadékvíz-elvezető árkok, a vízvezetékek és a különböző infrastruktúra-berendezések telepítési munkálatai, valamint
az energiaellátás, az utak és a parkolók kiépítése, hogy az épülő gyárból már az évtized közepén tisztán elektromos
meghajtású autók kerülhessenek ki - írták.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/

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

Olaszország
Draghi komolyabb együttműködést kért a válságokkal szemben
Mario Draghi olasz miniszterelnök megnyitotta a G20-országcsoport római csúcstalálkozóját. A kormányfő nagyobb
mértékű nemzetközi együttműködést kért a politikai vezetőktől a koronavírus-világjárvány és a klímaváltozás elleni
küzdelem, valamint a globális gazdaság helyreállítása jegyében. Az olasz kormányfő felszólította az országok vezetőit:
tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megvalósulhassanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
célkitűzései, amelyek értelmében 2021 végéig a globális lakosság 40, 2022 közepéig pedig 70 százalékát beoltják.
Derűsen látja az olasz jövőt az S&P
Stabilról pozitívra változtatta az olasz államadósság kilátásait a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató. A péntek éjjel,
Londonban tett bejelentés egyúttal megerősítette az olasz államadósság-kötelezettségek "BBB/A-2" szintű osztályzatát.
Az olasz államadósság kilátásának javítását a hitelminősítő azzal indokolta, hogy az olasz gazdaság idén és jövőre is
gyorsan növekedhet, köszönhetően a 80 százalékot meghaladó átoltottsági szintnek és a járvány okozta károk
helyreállítását és az ellenállóképesség javítását célzó európai uniós forrásoknak (RRF), amiből az első támogatások már
meg is érkeztek.
Korlátozások léptek életbe több észak-olaszországi tartományban
Korlátozások léptek életbe több észak-olaszországi tartományban, miután az őszi időjárással ismét emelkedésnek indult
az azonosított koronavírusos fertőzöttek napi száma, miközben a kormány az egészségügyi vészhelyzet legalább jövő
tavaszig tartó meghosszabbítását mérlegeli.
Akár éveket is csúszhat a világ legrégebbi bankjának a privatizációja
Tárgyalásokat folytat az olasz kormány az Európai Bizottsággal a Monte dei Paschi di Siena privatizációjára nyitva álló
határidő meghosszabbításáról, miután az UniCredittel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/

Románia
Románia megnyitja határait a Szputnyik-V és Sinopharm vakcinákkal oltottak előtt
Karanténkötelezettség nélkül léphet be Romániába minden Magyarországon koronavírus ellen legalább tíz napja
beoltott, oltási igazolvánnyal rendelkező utas attól függetlenül, hogy milyen oltóanyaggal immunizálták. A szabályozást
a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ közbenjárására módosították, miután az országos járványügyi
operatív törzs október 31-től kezdődően sárga zónába sorolta Magyarországot a járványügyi kockázat szempontjából.
Átadták a rég várt elkerülőt a magyar-román határnál
Megnyitották a forgalom előtt Szatmárnémeti körgyűrűjének a nyugati szakaszát. A négykilométeres szakasz a
Nagykároly-Szatmárnémeti E671-es európai utat köti össze a megyeszékhelyről a Pete-Csengersima határátkelőhöz
vezető 19A országúttal. A körgyűrű egy újonnan épített Szamos-hídon is áthalad.

Nagykoalíciós kormányzás jöhet Romániában
Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi miniszter november 1-én visszaadta a kormányalakítási megbízását. Ciucă a második
miniszterelnök-jelölt, akinek nem sikerült kabinetet alakítania a szeptemberben kipattant romániai kormányválság óta.
Florin Cîțu, a PNL elnöke közölte: a párt végrehajtó bizottsága azt javasolja, hogy a következő miniszterelnök-jelölt (bárki
is legyen az) ne a PNL és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alakítandó kisebbségi kormány
jóváhagyásához keressen támogatást a parlamentben, hanem egy többséggel rendelkező koalíciós kormány kialakításán
dolgozzon „valamennyi demokratikus párttal”.
Az EBRD 7,2 százalékra javította a román gazdaság előrejelzését
A júniusban becsült 6 százalékról 7,2 százalékra módosította a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó
előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). Az EBRD becslései szerint 2022-ben 4,4 százalékos GDParányos gazdasági növekedés várható Romániában. A pénzintézet azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az ország
lakosságának uniós viszonylatban igen alacsony átoltottsága miatt ezt az adatot a járvány is befolyásolhatja.
A vártnál alacsonyabb a román államháztartási hiány
A román államháztartási hiány szeptember végén a román bruttó hazai termék (GDP) 3,77 százalékát tette ki, ami 2,6
százalékponttal kevesebb az egy évvel korábbinál. Augusztushoz képest 0,42 százalékpontos volt a deficit emelkedése.
Abszolút értékben a hiány 44,2 milliárd lej (3267,65 milliárd forint) volt. Az államháztartás bevételei 18,7 százalékkal,
270,36 milliárd lejre nőttek, ami azzal magyarázható, hogy a gazdaság helyreállt, így a vállalkozások több adót tudtak
befizetni, mint 2020-ban. Az államháztartás kiadásai 6,7 százalékkal, 314,65 milliárd lejre nőttek tavalyhoz képest.
Energiaválság: levágták a gáz- és áram áfáját és árkompenzációt kap a lakosság mellett sok cég is Romániában
Az energiaválságra adható, az Európai Bizottság által javasolt válaszlépésekre kísértetiesen hasonlító törvénycsomagot
fogadott el a minap a román parlament mindkét háza és Klaus Johannis államfő ki is hirdette a jogszabályt, így november
1-től jövő március 31-ig életbe lépett az áram és a gáz árára az 5%-os áfa, illetve egy széleskörű árkompenzációs
mechanizmus is elindult a lakosság és a versenyszféra széles köre számára.
Összekapcsolták a román és a bolgár árampiacot
Összekapcsolták a román és a bolgár másnapi (spot) villamosenergia-piacot, ezzel újabb fontos lépést tettek a dél-keleteurópai energiapiacok integrálása érdekében, ami a nagyobb szociális jólétét hivatott biztosítani a térségben.
Romániának eddig csak Magyarországgal volt összekapcsolva a másnapi villamosenergia-piaca, amelynek lényege, hogy
amennyiben egy országban alacsonyabb a villamosenergia ára egy bizonyos napszakban, akkor a vele szomszédos állam
onnan fogja vásárolni másnap a villamosenergiát. Ez a rendszer hozzájárul ahhoz, hogy az államok több energiaforrással
rendelkezzenek, és a lehető leghatékonyabban használják az integrált piacon keresztül.
Megrohanták a turisták Romániát
Romániában 41,8 százalékkal, 17,122 millióra nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az idei
első háromnegyed évben a tavalyi év azonos időszakához mérten. Ennek jelentős részét, 15,787 milliót a román vendégek
töltöttek, ami 40,7 százalékos bővülés tavalyhoz képest. A külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma is 56,5
százalékkal, 1,335 millióra nőtt.
Tovább nőtt az OTP részesedése a román piacon
Az OTP Bank romániai leányvállalata elérte a 4 százalékos részesedést a román bankpiacon, így jó irányba halad afelé,
hogy teljesítse a célul kitűzött 5 százalékos részesedés megszerzését. A bank két éve elindított, Apollo névre keresztelt
organikus növekedési programjának megfelelően továbbra is a fejlesztésekre összpontosítanak. Nem az az elsődleges
céljuk, hogy magas nyereségük legyen, hanem minél több ügyfélhez eljussanak. Az OTP e program keretében azt tűzte
ki célul, hogy öt év alatt, 2024 végére 2,5 százalékról 5 százalékra növeli piaci részesedését. Az idén 16 százalékkal sikerült
növelniük a hitelportfóliójukat, ezen belül jól teljesítettek a jelzáloghitelek és a vállalkozói hitelek.
Újabb járványügyi korlátozásokról döntött a román kormány
Romániában október 25-től csakis védettségi igazolvánnyal szabad ügyfélként belépni a nyilvános zárt terekbe, az
élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. A megkötést az alkalmazottakra egyelőre nem lehet érvényesíteni, mert

a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel. Romániában már nem tekintik védetteknek a friss
negatív teszttel rendelkezőket. Mindazonáltal a hivatalokban és magáncégek ügyfélszolgálatain elfogadják a friss
negatív teszt alapján kiállított zöld igazolványt is.
Nagy gázüzletet kötött Románia
A Romgaz román állami gázvállalat 1,06 milliárd dollárért veszi meg az amerikai ExxonMobiltól a fekete-tengeri Neptun
Deep földgázmezőben birtokolt 50 százalékos részesedését. A tranzakció értéke a későbbiekben maximum 10 millió
dollárral nőhet, így a végső összeg nem haladhatja meg az 1,07 milliárd dollárt.
Mini atomerőműveket építene Románia
Románia kisméretű moduláris atomreaktorokat telepítene amerikai támogatással annak érdekében, hogy 2028-tól a
klíma szempontjából tisztább energiát állíthasson elő. Klaus Iohannis román elnök részt vett az ENSZ Éghajlat-változási
Keretegyezményének Glasgowban zajló 26. ülésén, ahol John Kerry amerikai klímaügyi különmegbízottal folytatott
megbeszélést. A találkozón elhangzott, hogy a felek újabb lépéseket tesznek az amerikai-román atomenergetikai
együttműködés bővítése érdekében, így Románia amerikai támogatással telepít kisméretű moduláris atomreaktorokat.
Románia részt szeretne venni a technológia gyártásában, illetve a szakemberek képzésében, akik biztosíthatják a térség
más országaiban is ennek az új technológiának a meghonosítását.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://www.napi.hu/
https://piacesprofit.hu/
https://www.erdon.ro/
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/

Spanyolország
Csalódást okozott a spanyol gazdaság
Az előző negyedévhez képest a vártnál alacsonyabb mértékben nőtt a spanyol gazdaság a harmadik negyedévben - derül
ki a friss közlésből. A spanyol gazdaság 2%-kal nőtt az előző negyedévhez képest a friss közlés szerint, amely
alacsonyabb, mint az elemzők által várt 2,7%-os bővülés. A gazdaság így is gyorsult, ugyanis az előző negyedévben még
1,1%-os emelkedést láttunk. Az előző év azonos időszakához képest 2,7%-kal nőtt a gazdaság, ami elmarad az elemzői
várakozásoktól (3,5%). A spanyol gazdaságot nagy mértékben sújtja az energiaválság, a spanyol infláció - nagyrészt az
energiaárak miatt - októberben messze a várakozások felett teljesített.
Megint az energia, elszállt a spanyol infláció is
A szeptemberi négy százalékról 5,5 százalékra ugrott az éves infláció Spanyolországban októberben a helyi és az európai
uniós módszertan szerint is - jelentette a nemzeti statisztikai hivatal (INE), és ezzel az áremelkedés rátája beérte a KözépEurópában mostanában látott magas szinteket. A spanyol szám nem jó előjel, az elemzői előrejelzés mindössze 4,5
százalék, az európai uniós statisztikával harmonizált adat pedig 4,8 százalék volt.
Barnásszürke hólepelként borul La Palmára a vulkáni hamu
Vasárnap heves földrengést keltett és hamut köpött a környékre a Cumbre Vieja vulkán La Palma szigetén. Immár hatodik
hete nem nyugszik a Cumbre Vieja vulkán a Kanári-szigetekhez tartozó La Palmán. Miközben vasárnap hajnalban az
eddigi legerősebb, 5-ös erősségű földrengést keltette (amit a szomszédos La Gomera szigeten is éreztek), hamulepellel
is beborította a sziget egy részét a tűzhányó. A szeptember 19-i kitörés óta eddig több mint 7000 embert telepítettek ki,
a kifolyó láva belepett 970 hektárnyi földet, és elpusztított több mint 2000 épületet.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/

https://www.vg.hu/
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Szerbia
Az EBRD 6,5%-ra javította Szerbia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) a júniusban becsült 6%-nál nagyobb mértékben, várhatóan 6,5%-kal nő 2021-ben az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb előrejelzése szerint. A növekedés üteme 2022-ben 4,3%-ra
lassulhat.
Gazdasági lendületben Szerbia
A 2021-es évre vonatkozó állami költségvetés átütemezése a nagyberuházásokra irányul, az ország gazdasági
vonzerejének és a lakosság életszínvonalának emelésére összpontosít, emelte ki Siniša Mali pénzügyminiszter az idei
büdzsé módosítási javaslatának ismertetésekor. Kiemelte, 183 milliárd dinárral (1,5 milliárd euróval) több bevételt
valósított meg az állam a tervezettnél az idei év elmúlt 9 hónapjában, így ezt a pénzt az ország prioritásainak megfelelően
osztják szét. A nagyberuházásoknak köszönhetően, illetve a járvány idején a gazdaságnak nyújtott támogatással az
ország 7 százalékos gazdasági növekedést valósíthat meg. 4,9 százalékos hiánnyal számolnak a tervezett 6,9 helyett,
illetve az államadósság nem fogja meghaladni a GDP 58,2 százalékát.
17,7%-kal nőtt Szerbia külkereskedelmi hiánya az év első kilenc hónapjában
Szerbia külkereskedelmi hiánya 17,7 százalékkal, 5,698 milliárd dollárra (4,894 milliárd euróra) nőtt 2021 első kilenc
hónapjában. Az ország exportja 36,2%-kal 18,703 milliárd dollárra, míg az import 31,3%-kal, 24,401 milliárd dollárra bővült
a vizsgált időszakban.
A szerb kormány nem tervez nagy költségvetési deficitet
A szerb kormány elfogadta a jövő évi költségvetésről szóló törvénytervezetet, amely 1516,8 milliárd dinár (4641,4 milliárd
forint) bevétellel és 1717 milliárd dinár (5254 milliárd forint) kiadással számol. A tervezet szerint a költségvetés hiánya
jövőre a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát teszi ki, míg az államadósság a GDP 55,5 százaléka lesz.
Kiderült: nem Paks II.-be, hanem a meglévő atomerőműbe szállnának be a szerbek
Szerbia tárgyalásokat folytat arról, hogy 5, 10, vagy akár 12%-nyi tulajdonrészt szerezzen a paksi atomerőműben –
jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök a glasgowi klímacsúcs keretében. A szerb elnök a videóban elmondta, hogy
erről a témáról és a bolgár beleni atomerőműbeli esetleges részesedés szerzésről is tárgyalt a csúcstalálkozón Ursula von
der Leyen európai bizottsági elnökkel, illetve a bolgár ügyvezető miniszterelnökkel is. Azt is nyilatkozta ennek kapcsán,
hogy a napokban Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalni fog erről. Korábban már felreppent a szerbek paksi
szerepvállalása, de akkor még egyértelműen úgy lehetett érteni, hogy a Paks II. új építési beruházásába szállnának be félegymilliárd euróval és ezért cserébe kapnának 5-10%-nyi részesedést, illetve a megtermelt áramot. Most viszont a
SeeNews hírmagyarázatában már egyértelműen csak a Paks I. projektről, az annak keretében működő négy blokkról és
azok 2032-2037 között lejáró ütemidejéről van szó.
Szerbia ipari termelése szeptemberben 1,4%-kal nőtt éves szinten
Szerbia ipari termelése szeptemberben 1,4%-kal nőtt éves összevetésben, az augusztusi 0,1%-os növekedés után.
Szezonálisan kiigazított havi összehasonlításban az ipari termelés 1,2%-kal csökkent szeptemberben az egy hónappal
korábbi 6,9%-os emelkedést követően.
Szerbiában csökkent az átlagbér
Szerbiában a márciusi átlagbérhez képest az augusztusi 5,5 euróval, vagyis 650 dinárral (1950 forint) volt alacsonyabb,
tehát az augusztusi nettó átlagbér 64639 dinár, azaz 548 euró volt. Az elmúlt 6 hónapban márciusban volt a legmagasabb
a szerbiai átlagbér és az augusztusi volt a legalacsonyabb. Az elmúlt három hónapban folyamatosan csökkent az átlagbér,
miközben az elmúlt időszakban jelentős áremelkedések történtek minden téren. Az átlagbérnél sokkal pontosabb képet

ad a munkavállalók fizetéséről a medián, vagyis az átlagbér középértéke, amely az előző hónapokban 49 999 dinár volt,
augusztusban pedig a munkavállalók fele 49 933 dinárnál (423 eurónál) kevesebb összeget vitt haza.
A Szerbiába érkező külföldi turisták száma éves szinten 78%-kal nőtt az első kilenc hónapban
A Szerbiába látogató külföldi turisták száma 2021 első kilenc hónapjában éves szinten 78 százalékkal, 630 181-re
emelkedett. A külföldi turisták által Szerbiában eltöltött vendégéjszakák száma 72,7%-kal, 1 782 146-ra nőtt az első kilenc
hónapban.
Április 3-án lesznek a választások Szerbiában
Szerbiában április 3-án lesz az elnök-, a köztársasági parlamenti, valamint a szerb fővárosban az önkormányzati választás.
A hírt a szerb parlamentben is megerősítették, ahol október 23-án tartották a pártok közötti párbeszéd újabb fordulóját.
A belgrádi helyhatósági választást február 15-én, míg az államfőválasztást március 3-án írják majd ki.
Szerbiában már saját gyártmányú Szputnyik V vakcinával is oltanak
Elkezdték használni október 22-től Szerbiában a Szputnyik V nevű, a koronavírus elleni orosz oltóanyagnak a nyugatbalkáni országban gyártott változatát. Szerbiában eddig másfél millió adag Szputnyik V vakcinát állítottak elő, év végéig
pedig elérik a négymillió adagot. Egy kapcsolódó hír szerint november elejétől már a Moderna oltóanyaga is elérhető
Szerbiában annak köszönhetően, hogy Lengyelország 200 ezer adag vakcinát adományozott a nyugat-balkáni
országnak.
FORRÁS:
http://www.ma.hu/kulfold/369107/Szerbiaban_mar_ot_fajta_oltas_erheto_el
https://www.magyarszo.rs/
https://www.napi.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/
https://www.vg.hu/

Szlovákia
Megépült az új autópálya a szlovák határig
Átadták az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között megépült szakaszát. Az 56,8 kilométer hosszú új
sztrádaszakasz megépítésével Miskolc és Kassa között gyorsforgalmi úton lehet közlekedni, amely része a 3300 kilométer
hosszú, a Balti-tengertől Romániáig, illetve Görögországig tartó Via Carpatia közlekedési folyosónak. Az érintett
országok közül Magyarország készült el leghamarabb az útvonal rá eső részével, a 221 kilométer hosszú útvonal hazai
szakasza Kassánál lép be az országba, majd Miskolcot és Debrecent érintve Nagykerekinél folytatódik Románia felé. Év
végéig várhatóan az M44 Tiszakürt és Kondoros közötti, egy új Tisza-hidat magában foglaló szakaszát is átadják az
autósoknak. Múlt héten átadták az M8 Körmendtől majdnem az osztrák határig érő szakaszát.
A vártnál jobban teljesített 2020-ban a szlovák gazdaság
A bruttó nemzeti össztermék 2020-an Szlovákiában a vártnál kisebb mértékben esett vissza. A Statisztikai Hivatal az
eddigi -4,8 százalékról -4,4 százalékra módosította a visszaesést.
Szeptemberben némileg csökkent a hosszútávú munkanélküliek száma Szlovákiában
A regisztrált munkanélküliek tekintetében tízből négyen több mint egy éve nem dolgoznak. Szeptember végén a
munkahivatalok 95,8 ezer tartósan (több mint egy éve) munkanélküli személyt tartottak nyilván. Augusztushoz képest
számuk 388-cal csökkent, évközi szinten viszont a növekedés 32 százalékos.

Nőtt a Szlovákiában munkát vállaló külföldiek száma
Alulról súrolja a 70 ezres határt a Szlovákiában legálisan munkát vállaló külföldiek száma, szeptemberben 69,2 ezer
külföldi munkavállalót tartottak nyilván az országban, ami 429-cel több, mint augusztusban, ugyanakkor tavaly
februárban számuk még 78,2 ezer volt. A külföldi munkavállalók száma tavaly februártól idén márciusig folyamatosan
csökkent, vélhetően a koronavírus-járvány miatt. Az országban az ukrán munkavállalókból van a legtöbb, számuk eléri a
19 500-at.
A COVID előtti rekordot is megdöntötte az itthon nyaraló szlovák állampolgárok száma augusztusban
A szlovák hotelekben megszálló szlovák állampolgárok száma augusztusban 4,4%-kal meghaladta a tavalyi, míg 15%-kal
a 2019-es, koronavírus előtti hasonló értéket. Ezzel együtt sem sikerült kompenzálni a külföldi turisták elmaradása miatti
kiesést. Ha a teljes látogatottságot nézzük a tavalyihoz képest 2,4, a 2019-eshez képest 15,7% az elmaradás.
Augusztusban mintegy 530 ezer szlovák állampolgár töltött el legalább egy vendégéjszakát valahol, a kirándulók közel
fele a Zsolnai, illetve az Eperjesi kerületben foglalt szállást. A vendégek összesített száma 660 ezer körül van, az
elmaradást jól szemlélteti, hogy 2019-ben ez a mutató kis híján elérte a 800 ezret.
Soha nem látott fejlesztések és kiváló magyar–szlovák viszony Besztercebánya megyében
Több száz kilométer út felújítása, milliós nagyságrendű beruházások a középiskolákban, megújult kulturális intézmények,
új innovatív projektek, kiváló magyar–szlovák viszony – röviden így lehetne összegezni Besztercebánya megye elmúlt
négy évét a Losonci járás vonatkozásában is, mely a megyerendszer létrejötte óta a legsikeresebb négy esztendőnek
tekinthető.
Bevásárolná magát Magyarország az egyik legnagyobb szlovák energetikai cégbe
A 100 százalékban állami tulajdonú MVM megvenné a Közép-szlovákiai Energetika nevű cég 49 százalékát, jelentősen
felüllicitálva a másik két érdeklődőt. Az energetikai cég 49 százalékos részesedésére adott ajánlatot a 100 százalékban
állami tulajdonban lévő MVM. A Közép-szlovákiai Energetika (SSE) a három nagy szlovák földgáz- és villamosenergiadisztribúciós cég egyike, 51 százalékban a szlovák állam tulajdona, a kisebbségi tulajdonos pedig a cseh-szlovák EPH.
Szlovákiában is hiánycikk az AdBlue
Miután kiderült, hogy az AdBlue legnagyobb európai gyártója, a vágsellyei Duslo vegyipari vállalat korlátozza az
adalékanyag gyártást, Szlovákiában is elkezdték felvásárolni az üzemanyagadalékot, amely így néhány nap alatt
hiánycikké vált az országban. A szlovák gazdasági tárca utasítására ezért az Állami Tartalékalap 500 ezer liter AdBlue
üzemanyag-adalékot vásárol. Eközben a Mol-csoport szlovák leányvállalata, a Slovnaft a saját töltőállomásain már
korlátozta az AdBlue árusítását.
Szlovákia-szerte hiánycikknek számít a szilva
Annak ellenére, hogy Szlovákia a múltban „szilvanagyhatalom”-nak számított, jelenleg ebből az ízletes gyümölcsből az
igényekhez képest kevés terem. A megtermett gyümölcsöt többnyire frissen kínálják eladásra, a termés mennyisége
pedig változatlan termőterület mellett is 29 százalékos évközi csökkenést mutat. Mindez a tavaszi fagyoknak, valamint a
fekete szilvadarázs kártevésének következménye. Ennek okán feldolgozásra kerülő belföldi szilvából komoly hiány van.
Már Szlovákiában is lehet regisztrálni a harmadik oltásra
Minden 55 éven felüli jelentkezhet a Covid-19 elleni harmadik oltásra, ha már eltelt fél év azóta, hogy megkapta a második
dózist. Az alacsony immunitású személyek már a második oltás után négy héttel megkaphatják a harmadikat is, de ehhez
orvosi ajánlásra van szükség. Nekik abban az esetben is ajánlják az emlékeztető oltást, ha időközben átestek a
betegségen. A harmadik oltást a Pfizer/BionTech Comirnaty vakcinájával végzik, kivéve azoknál, akiket Spikevax
(korábban Moderna) vakcinával oltottak be, ők harmadszorra is ezt kapják.
FORRÁS:
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Szlovénia
Az EBRD javította Szlovénia 2021-es GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 6%-ra javította Szlovénia 2021-es gazdasági növekedésére vonatkozó
előrejelzését a júniusi 5%-ról, 2022-ben ugyanakkor csak 4,5%-os növekedéssel számolnak.
Úgy megszaladtak az energiaárak, hogy a szlovének is befagyasztották a fűtőolaj árát
A szlovén kormány november 1-től maximálta a fűtőolaj árát, a szociálisan rászorulók számára pedig fűtési támogatást
nyújt, hogy csökkentse az emelkedő energiaárak fogyasztókra és vállalkozásokra gyakorolt hatását. A kabinet 6
eurócentben (218 forint) limitálta a fűtőolaj árát, és kéthetente módosítja a díjszabást, ugyanúgy, mint 2016 előtt, a
deregulációs intézkedéseket megelőzően.
Ljubljanában folytatott tárgyalást Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Matej Tonin szlovén védelmi miniszter november
2-án
A találkozóval kapcsolatban Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: Szlovénia továbbra is stratégiai partner
Magyarország számára a védelmi együttműködés területén. A cél az, hogy ezt a partnerséget a korábbinál még
magasabb szintre tudják emelni mind a regionális, mind a kétoldalú együttműködés területén. A magyar tárcavezető
hangsúlyozta, hogy Szlovénia Magyarország és a Visegrádi Csoport számára is kiemelt partner. Mindkét ország kölcsönös
érdeke az összefogás olyan kulcskérdésekben, mint a COVID-19 feladatokban való együttműködés, a migráció, a NyugatBalkán támogatása vagy a régió infrastrukturális fejlesztése.
Szlovéniában 3%-kal nőttek a fogyasztói árak októberben
Szlovéniában a fogyasztói árak a szeptemberi 2,4 százalékos emelkedés után októberben 3%-kal nőttek éves
összevetésben. Havi összehasonlításban a fogyasztói árak októberben 0,9%-kal emelkedtek a szeptemberi 0,1%-os
csökkenést követően.
Szlovénia termelői árai szeptemberben 8,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest
Szlovénia ipari termelői árai éves szinten 8,6%-kal emelkedtek szeptemberben, miután augusztusban 7,7%-kal nőttek az
egy évvel korábbihoz képest. Havi összehasonlításban a termelői árak 0,8%-kal emelkedtek szeptemberben az
augusztusi 1,5%-os növekedést követően.
Szlovéniában nőtt a kiskereskedelmi értékesítés szeptemberben
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma 1,9%-kal nőtt szeptemberben, az augusztusi 0,6%-os havi emelkedést követően.
Éves viszonylatban a kiskereskedelmi forgalom 17,1%-kal bővült szeptemberben az augusztusi 12,3%-os növekedés után.
Szlovénia újabb szigorításokkal lép fel a járvány ellen
A kormány döntése alapján a korábbinál gyakrabban, 48 óránként kell tesztet végeztetniük az egészségügyi és a szociális
ellátásban dolgozóknak függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy átestek-e a fertőzésen. A tesztek költségeit a
munkáltatóknak kell állniuk. Az általános és középiskolás diákoknak, valamint az egyetemistáknak, akiknek eddig
hetente egyszer kellett öntesztelést végezniük, hogy részt vehessenek az órákon, most hetente kétszer kell ezt
megtenniük. Számukra ingyenes, otthon is elvégezhető antigén gyorsteszteket biztosít az állam. Kötelezően maszkot
kell hordaniuk azoknak is zárt térben, akik be vannak oltva, vagy átestek a fertőzésen.
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Európai Unió
Újabb katasztrófa fenyegeti az európai autógyártást
Európa vezetőit egyre nagyobb aggodalommal tölti el, hogy a globális chiphiány után újabb sokk lassíthatja a
koronavírus-járványból történő gazdasági kilábalást: a kínai magnézium hiánya, amely olyan meghatározó iparágak
fontos alapanyaga, mint az autó- és repülőgépgyártás, valamint az elektronikai ipar.
Beszakította az euróövezeti növekedést az ellátási válság
Meredeken, hathavi mélypontra lassult az euróövezet magánszektorának növekedése októberben a szűk ellátási
keresztmetszetek miatt egyre súlyosbodó problémák és a koronavírus-járvány újabb fellángolása hatására - ez derült ki
az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport beszerzésimenedzser-indexeinek előzetes
adataiból az MTI szerint.
A várakozást jóval felülmúlva 4,1 százalék lett az euróövezet inflációja
Az euróövezet éves inflációs rátája októberben 4,1 százalékra ugrott a szeptemberi 3,4-ről, meghaladva a piaci
előrejelzésekben szereplő 3,7-et – derült ki az Eurostat előzetes adataiból. Ez 2008 júliusa óta a legmagasabb érték,
aminek fő oka az energiaköltségek jelentős növekedése, miközben az ellátási problémák továbbra is visszafogják a
termelést.
Az EU máris dobta a közös földgázbeszerzés ötletét
Az unió nem vág bele a Spanyolország által javasolt közös földgázbeszerzésbe, mert az túl bonyolult lenne és tározókra
is szükség lenne hozzá. Ez az uniós energiaügyi miniszterek luxemburgi válságülésén derült ki, ahol vita volt a nukleáris
energia szerepéről is. A magas energiaárak miatt tartottak tanácskozást a tagállamok szakminiszterei Luxemburgban.
Egyre többen szegényednek el a magas energiaárak miatt Európában
Fokozottan érintik az alacsony jövedelműeket Európában a dráguló energiaárak. Ráadásul mára az átlagos keresetűek
közül is sokan kerülnek nehéz helyzetbe a számlák miatt. Egyre több belga nyugdíjas retteg az idei téltől a dráguló
energiaárak miatt. Véronique például évek óta nem tudja kellően felfűteni a lakását. A mostani gázárak pedig
megfizethetetlenek számára. Idén már a teafőzésen és a zuhanyzáson is spórolnia kell.
Fennakadások az európai kerékpárgyártásban
Komoly fennakadásokat okoz az ellátási láncok megszakadása az európai kerékpárgyártásban. Portugália a kontinens
meghatározó szereplője a szektorban, az országban hagyományos és elektromos kerékpárokat egyaránt készítenek. Az
elmúlt évben mintegy 2.5 millió darabot gyártottak, de másokhoz hasonlóan egyik legnagyobb cégük is gondokkal küzd.
Halaszthatja a bázeli bankszabályozás bevezetését az EU
A 2008-as globális pénzügyi válság hatására a világ rádöbbent, hogy a pénzügyi intézmények új, egységes szabályozásra
van szüksége. Ez lett a Bázel III nevű keretrendszer, mely többek között a bankok tőkekövetelményeit rögzíti. Ezen
szabályok gyakorlatba történő átültetéséről az Európai Bizottság (EB) szerdán mutatja be a tervét, amely a Financial
Times információi szerint 2025-re várja azt, hogy a bankok ennek megfeleljenek, szemben a szerződésben vállalt – a
koronavírus-járvány miatt így is egy évvel kiterjesztett – 2023-as határidővel.
Nem nyúlt az eurókamathoz az EKB
Az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó eurókamaton csütörtöki kamatdöntő
ülésén. A döntés értelmében az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlába, valamint az aktív oldali
és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,50 százalékos szintje változatlan marad.
Az EU szigorít a hulladékban található vegyi anyagok határértékén
A javaslat célja, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok nem kerüljenek be újra a
gazdasági körforgásba.

Hamarosan véglegesíthetik az EU új kiberbiztonsági szabályait
Új kiberbiztonsági szabályokon dolgozik az Európai Unió azért, hogy a jövőben kivédhessék a Kínából és Oroszországból
érkező támadásokat. A szakértők szerint Európa nagy lemaradásban van ezen a téren. Sokan találkoztak már kéretlen
üzenetekkel, vagy adathalászattal internetezés közben. Éves szinten több milliárd eurós károkat okoznak az ilyen
internetes támadások.
Az EU 1 milliárd eurót különít el erdővédelemre
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban zajló
26. ülésén (COP26) kötelezettséget vállalt kedden arra, hogy az uniós költségvetésből 1 milliárd eurót fordítanak a
következő 5 évben az erdők védelmére.
Az eltűnt óraátállítás nyomában
Két éve még azt hittük, hogy legrosszabb esetben is a mostani lesz az utolsó óraátállítás. Az idő múlása azonban
erősebbnek bizonyult és lassú feledéssel jutalmazta a politikusok tétlenségét. Most még visszatérünk a téli időszámításra,
és jövő tavasszal jó eséllyel újra elérkezik a nyári is.
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FÁK-térség
Oroszország: Készül a megállapodás a magyar–orosz űrmissziókról
Orbán Viktor miniszterelnök felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy hozza létre a
megállapodást Magyarország és Oroszország között a világűr békés célú kutatásának megvalósulására. A Csibisz–AI, az
Obsztanovka–2 és a Trabant közös magyar–orosz űrmissziós projektek tárgyalásaira Szijjártó Péter jelöli ki a tárgyaláson
részt vevő személyeket. Szintén a külgazdasági és külügyminiszter felel a megállapodás szövegéért is. A magyar kormány
korábban a houstoni Axiom Space amerikai vállalattal is kötött megállapodást. Idén a KKM központi igazgatása javára
félmillió dollárnak megfelelő forint, a regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok javára
13 millió dollárnak megfelelő forint többletfinanszírozást nyújt a kormány a program megvalósítására. Szijjártó Péter
szerint várhatóan 2024-ben vagy 2025 első felében ismét lesz magyar űrhajós.
Oroszország: Már mostanra több gázt szállítottak, mint tavaly egész évben
A Gazprom növelte gáztermelését és gázexportját az idei első tíz hónapban éves összevetésben, több országba már most
több földgázt szállított, mint tavaly egész évben. A Gazprom közlése szerint az október végével zárult első tíz hónapban
422,6 milliárd köbméter földgázt termelt, ez 57,7 milliárd köbméterrel több az egy évvel korábbinál. Eddig 2018 tartja a
csúcsot több mint 200 milliárd köbméterrel. A Gazprom a közelmúltban jelezte, hogy idei termelése várhatóan 55 milliárd
köbméterrel nő a tavalyihoz képest, meghaladja az 510 milliárd köbmétert, ami tízéves csúcsnak számít. Az orosz cég
gázexportja Európába idén várhatóan 183 milliárd köbméter lesz.
Így állt le Oroszország
Tizenegy napig tartó járványügyi munkaszünetet vezettek be október 28-tól Moszkvában a koronavírus-fertőzés
terjedésének megfékezésére, miközben országos szinten az új fertőzöttek száma először haladta meg a 40 ezret és a
halálos áldozatoké is ismét rekordot döntött. A tizenegy napig tartó moszkvai kényszerszabadságolás a polgármesteri
hivatal indoklása szerint a SARS-CoV-2 delta mutációjának lappangási időszakát fedi le. Nyár óta a koronavírusnak ez a
változata a meghatározó az orosz fővárosban és szerte az országban. Moszkvában csak a városi infrastruktúrát

működtető, a folyamatos üzemű vállalatok, valamint a stratégiai jelentőségű szövetségi intézmények és üzemek nem
álltak le. Szombaton a vonatkozó elnöki rendelet értelmében országos szintű, november 8-ig tartó járványügyi
munkaszünet kezdődik, de a Covid-19 által leginkább sújtott régiók már előbb bevezethették a korlátozásokat és
feloldásukat is későbbre halaszthatják majd.
Oroszország: hiába a munkaszünet, tovább nőtt a halálozás
A központi munkaszünet ellenére tovább nőtt a koronavírus-járvány által okozott halálozás Oroszországban. A
koronavírusos halálesetek száma kedden újabb csúcsra emelkedett: egy nap alatt 1178-an vesztették életüket, míg az új
megbetegedések száma 39 008 fő volt. Oroszországban Vlagyimir Putyin rendeletére negyedik napja szünetel a munka
a járvány megfékezése érdekében, és bár november 7-ig tartana, a leginkább sújtott régiókban meghosszabbítható. A
146 milliós ország lakosságának csupán 35 százaléka van teljesen beoltva.
Oroszország: nem gyakorlat: Oroszország komoly katonai erőket mozgósít
Újra forrong a levegő Oroszország és Ukrajna között. Oroszország újabb katonai erőket koncentrál Ukrajna keleti és déli
határa mentén, és ez nem hadgyakorlat. Az utóbbi napokban a közösségi oldalakon olyan videók jelentek meg, melyeken
orosz katonai vonatok és hadoszlopok tartanak Ukrajna felé. A The Washington Post saját forrásaira hivatkozva rámutat:
a haderő mozgása már hetek óta megfigyelhető, s arra utal, hogy Moszkva ezzel fejezi ki nemtetszését Kijev és a NATO
kapcsolatainak erősödése miatt. A politikai-katonai szövetség és a Kreml viszonya további romlásáról tanúskodik, hogy
Oroszország, miután kémkedés gyanújával 8 képviselőjét kiutasították, felfüggesztette NATO-missziójának
tevékenységét.
Kazahsztán: újabb szintet lépnek a magyar-kazah kapcsolatok
A válság utáni újrarendeződéssel az eurázsiai térség még nagyobb súlyt képvisel majd a világgazdaságban, amelyre
Magyarország is felkészült, jelentette ki Varga Mihály a magyar-kazah üzleti fórumon Nur-Szultánban - tájékoztatott
közleményében a Pénzügyminisztérium. A pénzügyminiszter hozzátette: Kazahsztán és Magyarország gazdasági
kapcsolatai mára eljutottak oda, hogy a kereskedelem és a beruházások mellett az innovációban, az új technológiai
megoldások területén is szintet lépjen az együttműködés. A pénzügyminisztert mintegy 50 tagú magyar üzleti delegáció
kísérte Kazahsztánba. Kazahsztán és Magyarország együttműködése két újrainduló, a válság hatásait eredményesen
kivédő gazdaság együttműködése - szögezte le Varga Mihály a Kazah Külkereskedelmi Kamara és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara üzleti fórumán, amelyen részt vett Asset Irgaliyev kazah nemzetgazdasági miniszter is.
Magyar-Kazah Stratégiai Tanács 5. üléséhez kapcsolódó Magyar-Kazah Üzleti Fórum
A Magyar-Kazah Stratégiai Tanács 2021. október 25-26. között Nur-Szultanban, Kazahsztán fővárosában, tartott 5.
ülésszakához kapcsolódóan az MKIK a Pénzügyminisztériummal együttműködve üzleti delegációt szervezett. A
delegációt Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
küldöttségét pedig Dr. Parragh László elnök vezette. A harminc céget képviselő ötven fős üzleti delegáció az MKIK és
kazah partnerei által szervezett üzleti fórumon, illetve üzleti találkozókon vettek részt.
Kazahsztán: új KKV stratégiát fogadtak el
Az Atameken Nemzeti Ipari és Kereskedelmi Kamara 8. kongresszusán Tokajev elnök utasította a kormányt, hogy - a
Kamarával együtt - év végéig dolgozzák ki a KKV-k fejlesztését célzó új stratégiát, a 2030-ig tartó időszakra. Az új
stratégia legfőbb célja, hogy a jelenlegi, lényegében válogatás nélküli mindenkinek elérhető, egységes támogatási
rendszer helyett egy sokkal inkább piaci alapú megközelítést alkalmazzanak. Az elnök hangsúlyozta, a kormány nem
juttathatja előnyökhöz a nagyvállalatokat. Bejelentette továbbá, a törvényi szabályozás egyszerűsítését és a költségek
csökkentését szolgáló új rendelkezések kidolgozása van folyamatban.
Kazahsztán: 650 milliárd dollár kell a szén-dioxid-semlegesség eléréséhez 2060-ig
Kazahsztánnak közel 650 milliárd USD-t kell befektetnie alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba, hogy elérje
ambiciózus célját, a szén-dioxid-semlegességet 2060-ra – mondta Serikkali Brekeshev kazah ökológiai, geológiai és
természeti erőforrások minisztere egy október 27-i sajtótájékoztatón. Az elkövetkező 40 évben a legtöbb beruházást
igénylő ágazatok a villamosenergia- és hőenergia, a közlekedés, a bányászat és a feldolgozóipar, a lakás- és

közműszektor, valamint a mezőgazdaság lesznek. Brekeshev elmondta, hogy a szén-, olaj- és gáztermelési szektorba
irányuló beruházások várhatóan visszaesnek, mivel hosszú távon csökken a kereslet ezen erőforrások iránt.
Azerbajdzsán: gazdasági növekedési előrejelzés
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter egy rendezvényen tartott beszédében elmondta, hogy az előrejelzések szerint az
azerbajdzsáni GDP átlagos éves növekedési üteme 4,2%, a nem olajipari GDP-é 5,2% lesz a következő ötéves középtávú
időszakban. A Gazdasági Minisztérium felülvizsgált előrejelzései alapján az éves reálnövekedés mértéke 4,8%, ami
jelentősen meghaladja a korábban várt előrejelzéseket. Jabbarov elmondta: a nem olajipari exportot a kétszeresére
kívánják növelni, a magánszektor részesedését a GDP-ben 88%-ra, a kis- és középvállalkozások részesedését pedig 35%ra szeretnék emelni 2025-ig.
Kirgizisztán: a hatóságok "a régió legnagyobb üzleti központját" akarják építeni
Szadir Dzsaparov kirgiz elnök rendeletet írt alá egy állami igazgatóság létrehozásáról a „Bishkek City” nemzetközi üzleti
központ építési projektjének végrehajtására. Erről az államfő sajtószolgálata számolt be november 1-jén. Az elnöki
adminisztráció közleménye szerint ennek a "Bishkek City"-nek Közép-Ázsia legnagyobb üzleti, kulturális és építészeti
központjává kell válnia, amely egyesíti a kirgizek és a külföldi cégek érdekeit.
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Kína
Malőr a klímacsúcson: a szervezők miatt nem tudott élőben felszólalni Kína elnöke
Peking szerint a glasgow-i klímacsúcs szervezői nem biztosították a lehetőséget Hszi Csin-ping kínai elnök számára, hogy
videókapcsolaton keresztül intézze beszédét a találkozó résztvevőihez, ezért küldte el beszédét írásos formában. Az
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének 26. ülése (COP26) hétfőn vette kezdetét Skócia legnagyobb városában,
miután a koronavírus-járvány miatt tavaly novemberről az idei évre halasztották. A november 12-éig tartó értekezlet első
két munkanapján 120 ország állam- és kormányfője is részt vett.
Sorsdöntő tanácskozásra készül Kína, ám a koronavírus közbeszólhat
Kína fővárosában háromhavi csúcsra futott a helyileg megfertőződött koronavírusosok száma, nem sokkal azelőtt, hogy
a kínai kommunista párt vezetői nagy gyűlést terveznek a párt első vezetőivel. A kínai elnök ezen a tanácskozáson
betonozhatja be magát pozíciójába a következő elnöki ciklusra is, így nagy lesz a tét a november 8-11-ig tartó találkozón.
November 8-11-ig a kommunista párt 300 vezetője nagy zárt kapus tanácskozást tart, ahol többek között a következő
ötéves tervről lesz szó.
Pörög a kínai gazdaság - és az infláció
A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös
felmérésének szerdán közzétett adatai szerint a kínai gazdaság több mint felét kitevő szolgáltatóipar
beszerzésimenedzser-indexe (BMI) októberben 53,8 pontra emelkedett a szeptemberi 53,4 pontról. A BMI 50 pont fölötti
értéke növekedést, az alatti pedig visszaesést jelez. A kínai szolgáltatóipar teljesítménye ezzel egy rövid visszaesés után
már a második egymást követő hónapja bővült, a növekedés mértéke pedig július óta a legerősebb volt.

Tízezreket zártak be egy Disneyparkba Kínában, miután találtak egy koronavírusost
Több mint 30 ezer embert zártak be vasárnap egy sanghaji Disneyland-parkba és teszteltek le koronavírusra, miután
kiderült, hogy egy előző napi látogató koronavírusos volt– írja a Fox Business. Az oldal információ szerint a valóságos
tesztállomássá változott a sanghaji Disneyland vasárnap, mintegy 30 ezer látogatót zártak be és teszteltek le
koronavírusra, miután kiderült, hogy egy szombati vendég közeli kontakt volt egy igazoltan pozitív esetnél. A hölgyet,
aki éppen hazafelé tartott vonaton, Hangcsou városában megállították és a városban letesztelték, ami pozitív eredményt
adott.
FORRÁS:
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Törökország
Joe Biden a török államfővel tárgyalt
A két ország kapcsolatait megterhelő nézeteltérések hatékony kezelésének szándékáról beszélt Joe Biden amerikai elnök
Recep Tayyip Erdogan török államfőnek Rómában a G-20 csúcstalálkozó keretében tartott mintegy hetvenperces
találkozójukon, amelyen az amerikai elnöke felvetette az F-16-os vadászbombázók Törökország által vásárlásának a
kérdését és emberi jogi problémákat is.
További két évig marad a török hadsereg Szíriában és Irakban
Október 26-án a török parlament két évvel meghosszabbította a török hadsereg szíriai és iraki műveleteire adott
mandátumot. A felhatalmazást 2014 óta minden évben elfogadták a képviselők. Eddig a mandátum mindig egy évre
szólt, most döntöttek először kétéves hosszabbításról a képviselők.
Ukrajna miatt megromolhat Törökország és Oroszország viszonya
Folyamatosan közeledik egymáshoz Törökország és Oroszország legnagyobb ellensége, Ukrajna és emiatt újabb
feszültség keletkezhet Ankara és Moszkva között. Különösen azután, hogy egy török drónnal lőttek ki az ukrán katonák
a Moszkva párti kelet-ukrajnai szakadárok egyik tüzérségi állását.
Az EBRD 9%-ra javította Törökország 2021-es növekedési előrejelzését
A belföldi kereslet fellendülésének és az export növekedésének köszönhetően az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) 3,5%-kal, 9%-ra emelte Törökország 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését, ugyanakkor 2022-re csak 3,5%os bővülést becsülnek, mely 0,5%-kal alacsonyabb a korábbi prognózisnál.
Egekben a török infláció
Törökországban a fogyasztói árak éves szinten 19,89 százalékkal emelkedtek októberben, szemben a szeptemberi 19,58
százalékkal, míg a piaci elemzők 20,4 százalékos növekedést vártak. Ezzel októberben már az ötödik hónapja gyorsult az
infláció, amit az energiaköltségek emelkedése és a gyenge líra okozott. A havi összevetésben az árak 2,39 százalékkal
emelkedtek, ami 2018 októbere óta a legmagasabb érték, szemben a piac által várt 2,76 százalékkal.
A Központi Bank a korábbinál becsültnél magasabb inflációval számol a következő három évben
A török központi bank (CBRT) szerint az éves infláció 2021 végére eléri a 18,4 százalékot, szemben a korábbi 14,1
százalékos előrejelzéssel. A módosítás elsősorban az importköltségek és az élelmiszerárak emelkedésére vezethető
vissza. A bank 2022-re vonatkozó inflációs előrejelzését a korábbi 7,8%-ról 11,8%-ra növelte, míg 2023 végére várhatóan
7% lesz, középtávon pedig 5%-on stabilizálódik.
Szeptemberben csaknem felére csökkent Törökország külkereskedelmi hiánya
Törökország külkereskedelmi hiánya 47,5%-kal csökkent szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, 2,547
milliárd dollárra (24,17 milliárd TL). Törökország szeptemberi kivitele 30%-kal, 20,78 milliárd dollárra, az import pedig
11,9%-kal, 23,3 milliárd dollárra nőtt az előző évhez képest.

Törökország 3,1 milliárd dolláros zöld klímaalap biztosításáról írt alá megállapodást
Törökország szándéknyilatkozatot írt alá, amelynek értelmében az ország több mint 3,1 milliárd dollár (28,54 milliárd TL)
értékű kölcsönt kap a párizsi klímaegyezményben meghatározott megújuló energiával kapcsolatos célkitűzések
teljesítéséhez. A memorandum alapján rendelkezésre álló összegből az állami és a magánszektor klímaprojektjeinek
megvalósítását segítenék elő. A teljes összegből legfeljebb 66,5 millió dollárt biztosítanának támogatásként.
Törökország idegenforgalmi bevétele 182%-kal nőtt a július-szeptemberi időszakban
Törökország idegenforgalmi bevétele 181,8%-kal nőtt 2021 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához
képest, a koronavírus-járvány miatti tavalyi jelentős visszaesést követően. Az ország idén július-szeptemberben 11,4
milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el, szemben az előző év azonos időszakában mért 4 milliárd dollárral. Ez az összeg
14 milliárd dollár volt 2019 azonos időszakában, a koronavírus kitörése előtt.
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Amerikai Egyesült Államok
Amerikai opioidválság: Egy kaliforniai bíró a gyógyszergyártó cégek javára döntött a kártérítési perben
A bíró a gyógyszergyártóknak ítélve a győzelmet, azt mondta, hogy a felperesek nem bizonyították, hogy a cégek
megtévesztő marketingje a szükségtelen opioidfelírások számának növekedéséhez vezetett. Az államok és helyi
önkormányzatok szerte az Egyesült Államokban több mint 3300 pert indítottak a gyógyszergyártók ellen az opioidválság
miatt – a hétfői ítélet volt az első győzelem a gyógyszergyártók számára az ilyen ügyekben.
Óriási mérföldkő az Egyesült Államokban a COVID elleni harcban
Megkezdődhet az 5 és 11 év közötti gyerekek koronavírus elleni beoltása az Egyesült Államokban, miután Rochelle
Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója kedden hivatalosan is jóváhagyta a
szervezet tanácsadó testületének ajánlását.
Erősödni kezdett a dollár az ADP jelentés után
A vártnál jelentősebben nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban októberben – közölte az ADP munkaügyi
adatfeldolgozó intézet szerdán. A humánerőforrás-gazdálkodási, bérgazdálkodási és adózási szolgáltatásokat nyújtó
intézet (Automatic Data Processing/ADP) kimutatása szerint 517 ezerrel emelkedett a magánszektor nem
mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma a múlt hónapban, miközben a piaci elemzők szerényebb, 400 ezres
növekedést vártak októberre.
2022-ben megvalósulhat a horrorforgatókönyv, amitől rettegtek Joe Bidenék
Több fontos választás, népszavazás is lezajlott tegnap az Egyesült Államokban; a Republikánus Párt emberei váratlanul
jól szerepeltek, míg a demokraták aránylag gyengébben teljesítettek. Elemzők szerint a mostani eredmények előre
jelezhetik a 2022-es időközi választások eredményét, mely során visszaszerezhetik a többséget a republikánusok a
Kongresszus alsó- és felsőházában, illetve jelzik Joe Biden elnök népszerűségének gyors kopását is.
A Microsoft legyőzte az Apple-t
A Microsoft megelőzte az Apple-t a piaci kapitalizáció tekintetében, és ezzel a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett
vállalata lett. A Microsoft értéke közel 2,49 billió dollár volt a pénteki záráskor, míg az Apple-é körülbelül 2,46 billió
dollárra rúgott.

Csökkentek az amerikai építőipari kiadások
Az amerikai kereskedelmi minisztérium honlapjára hétfőn felkerült adatok szerint augusztushoz képest 0,5 százalékkal,
1573,6 milliárd dollárra csökkent az építőipari kiadások szezonálisan kiigazított évesített értéke.
Egyre fájóbb a chiphiány, kevesebb iPadot gyárthat az Apple
A globális chiphiány arra kényszeríti az amerikai Apple-t, hogy visszafogja iPad-gyártását, és az így megmaradó
félvezetőket inkább a nemrég piacra dobott iPhone 13 készülékek előállításánál használja fel - közölte kedden a Nikkei
című japán lap, amely szerint úgy tűnik, hogy a chiphiány az eddig becsültnél nagyobb mértékben sújtja a vállalatot.
Betett a delta-variáns az amerikai gazdaságnak
A várakozásoknál is nagyobb mértékben lassult a harmadik negyedévben a gazdaság növekedése az Egyesült
Államokban. A kereskedelmi minisztérium csütörtökön nyilvánosságra hozott első becslése szerint az évesített
negyedéves GDP-növekedés két százalékra esett vissza az előző háromhavi 6,7 százalékról, ami több mint egy éve a
leglassúbb ütem; a Reuters 2,7, a Dow Jones 2,8 százalékot várt.
Megszenvedi a karácsonyi szezont az Amazon
Az Amazon mélyen a Wall Street-i elemzők elvárásai alatt teljesít az évzáró három hónapban, az e-kereskedelmi óriás az
130-140 milliárd dollár közötti sávba tesz az ünnepi szezont is magába foglaló időszak forgalmát, szemben a 142 milliárd
dolláros konszenzussal. Az óvatosabb becslésnek prózai okai vannak, egyrészt a feszes munkaerőpiaci helyzet, ami még
az Amazont, az Egyesült Államok legnagyobb magánfoglalkoztatóját sem kíméli, másrészt az áruellátásban mutatkozó
egyre súlyosabb fennakadások, amelyek szakértők szerint hazavághatják kereskedelem szempontjából legnagyobb
forgalmú hónapokat.
Jó üzlet a depresszió
Sokat vár a Richter kutatói által felfedezett cariprazine esetleges amerikai indikációjának kiterjesztésétől a magyar
gyógyszergyártó tengerentúli értékesítési partnere, a chicagói székhelyű AbbVie, s egy kutatás szerint a következő évek
kilátásai még kedvezőbbek. Az Egyesült Államokban Vraylar néven bevezetett készítményt jelenleg két indikációban
lehet felírni (skizofrénia és bipoláris depresszió), s e két terápiás terület önmagában 1,4 milliárd dollár forgalmat generált
tavaly, az éves értékesítés pedig az idén 1,8 milliárdra nőhet. Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) még
ez évben döntést hozhat arról, hogy a Vraylart a major depresszióban is engedélyezi.
Biden ismét nekifut a szupergazdagok kifacsarásának, csak haladékot kaptak
Joe Biden amerikai elnök a klasszikus zenebohócszám módszerével szerezhet pénzt gigantikus szociális és infrastruktúrafejlesztési programja finanszírozására, mégpedig még a G20-csúcs előtt. Szemben a bohóccal nem egy újabb hangszert
húz elő a kabátjából, amikor az előbbit elveszik tőle, hanem egy bukott adótervet helyettesít egy másikkal.
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Latin-Amerika több országában is választásokat tartanak novemberben
Latin-Amerika választási naptára sűrű lesz novemberben. Chilében, Nicaraguában és Hondurasban elnököt választanak,
Argentínában döntő fontosságú parlamenti választásokat tartanak, Venezuelában pedig az ellenzék részvételével
helyhatósági választást rendeznek.

Barbados végleg maga mögött hagyja a gyarmati múltat
Sandra Masont választották Barbados első elnökévé. A hölgyet november 30-án, az ország Nagy-Britanniától való
függetlenedésének 55. évfordulóján iktatják be. Barbados a Karib-térség egy szigetállama, a Kis-Antillák legkeletibb
tagja. Nagy-Britanniától 1966. november 30-án függetlenedett; jelenleg a Brit Nemzetközösség tagja, államfője a
mindenkori brit uralkodó. Legalábbis eddig így volt, ugyanis 2021. november 30-án az ország köztársasággá készül válni.
Elfogták Kolumbia legrettegettebb, rendőröket, katonákat gyilkoló kokainbáróját
Kolumbiában elfogták Dairo Antonio Úsugát, a latin-amerikai ország Otoniel álnéven is ismert legkeresettebb
kábítószerkereskedőjét, a Clan del Golfo bűnszervezet vezetőjét - közölte Iván Duque kolumbiai elnök szombaton. Az 50
éves férfit a hadsereg, légierő és a rendőrség együttműködésének köszönhetően kerítették kézre az ország északnyugati
felében található Uraba régióban.
Valóban Kolumbusz fedezte fel Amerikát?
Tesszük fel a kérdést például olyan kutatási eredményekkel találkozva, mint ami a napokban is felbukkant a hírekben,
vagyis hogy olasz hajósok jóval Kolumbusz Kristóf előtt megérkezhettek az Újvilág partjaihoz. Egy másik, szintén friss
tanulmány szerint már a viking kalandozásoknak is fontos részét képezte az új kontinens. Vajon ezek után is úgy tartjuke majd számon Kolumbuszt, mint a földrész elsőszámú felfedezőjét…
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Afrika és Közel-Kelet
Ghána:az Agrofeed Kft. ghánai sikerei
2021. október 28-29-én az Accrai Nemzetközi Konferencia Központban hét uniós ország ghánai kamarájával, köztük a
Ghánai-Magyar Üzleti Tanáccsal együttműködésben a második alkalommal került megrendezésre Accrában a "Ghánai
Körforgásos Gazdaság Szeminárium" elnevezésű rendezvény, amely az EU-ból és Ghánából érkező szakemberek
részvételével azt a célt tűzte ki, hogy előmozdítsa Ghánában a körforgásos gazdaság irányába való elmozdulást és
népszerűsítse az EU Zöld Megállapodást és a Körforgásos Gazdaság Akciótervet. A kiállításon az Agrofeed termékeit
bemutató anyagok is kiállításra kerültek. Az Agrofeed Kft. 2019 óta a Kiemelt Exportőr Partnerségi Program tagja, több
mint 10 éve Magyarország piacvezető takarmány premix gyártója.
Kenya: Magyar start-up fejlesztését tesztelik
Az afrikai kontinensen segít a Vodafone Digitális díj bolygónk és fenntarthatóság kategóriájának egyik dobogósa, a
Smapp Lab. A digitális csapdahálózatot Kenyában tesztelik, ezáltal hatékonyabbá téve a mezőgazdasági termelést. A
magyar fejlesztők adatalapú innovációja a kártevők elleni hatékony védekezésben segíti az ottani gazdákat. A tesztelés
októberben kezdődött az afrikai kontinensen. A tavaly alakult, mezőgazdasági digitalizációval foglalkozó cég fejlesztése
valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltat a gazdák számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal
hatékonyan, optimalizált permetszer kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a
fenntartható mezőgazdasághoz.
Százezredik látogatóját fogadta a magyar pavilon Dubajban
A 15 legkülönlegesebb épület közé beválasztott pavilont a legnépszerűbbek közt tartják számon a világkiállításon. A
nyitást követő egy hónap elteltével a Dubaji Világkiállítás magyar pavilonja már százezredik látogatóját fogadta, és ezzel
az eredménnyel bekerült a 2020-as kiállítás legnépszerűbb pavilonjai közé – tájékoztatott csütörtökön a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Szaúd-Arábia trónörököse komoly célokat tűzött ki a klímavédelem érdekében
450 millió fát fog ültetni és 2060-ra el akarja érni a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást. Szaúd-Arábia azt tervezi, hogy
2060-ra eléri a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást – írja a CNN Mohammed bin Szalmán trónörökös szombaton, a COP26,
az ENSZ 26. éghajlat-változási konferenciája előtt elhangzott közleménye alapján. Az állami Aramco, a világ legnagyobb
olajvállalata 2050-re tervezi ugyanezt elérni, mondta Armin Nasser, az Aramco elnök-vezérigazgatója a fórumon.
Összefog a világ legnagyobb olajkitermelője és alapkezelője, 53 milliárd dollár a tét
Összefog a BlackRock Szaúd-Arábia nemzeti fejlesztési alapjával, amelynek elnöke a koronaherceg, Mohammed bin
Salman. A BlackRock egy több éves szerződés keretében menedzselné az infrastruktúra alapot, amelynek kapcsán a terv,
hogy a következő évtizedben 53 milliárd dollárnyi befektetést hajtson végre a királyságban. Az alap olyan szektorokba
fektetne, mint energia, víz, közlekedés, telekommunikáció, oktatás és egészségügy. Mindez része lenne Mohammed bin
Salman modernizációs törekvéseinek.
Egy év alatt megkétszerezte nyereségét a világ legértékesebb vállalata, az ARAMCO
A világ legnagyobb kőolajipari vállalatának, a szaúd-arábiai Aramcónak harmincezer-négyszáz milliárd dollárra, 2,6szorosára nőtt a harmadik negyedévben az adózás utáni eredménye. A növekedés az olajárak emelkedésének és a
koronavírus-járvány nyári enyhülését követően a gazdaság beindulása miatt megnövekedett keresletnek köszönhető.
November végén folytatódnak a tárgyalások az iráni atomalkuról
November 29-én Bécsben folytatódnak a 2015-ös atomalku felélesztését célzó tárgyalások a nagyhatalmakkal jelentette be Ali Bageri Kani, Irán főtárgyalója. Az atomalku újjáélesztéséről szóló egyeztetések áprilisban kezdődtek
Bécsben, de megrekedtek, mióta Ebrahim Raiszi vette át az elnöki tisztséget Iránban.
Irán: kibertámadás érte a benzinkúthálózatot
Dühös autósok, hosszú kocsisorok várakoznak az iráni benzinkutaknál. Hivatalos közlés szerint kibertámadás miatt nem
tudnak tankolni a lakosok a perzsa államban. Iránban a legtöbben egy kártyával, állami támogatással vásárolnak
üzemagyagot, ami a nyugati gazdasági szankciók miatt nagy könnyebbség a lakosságnak. „Órák óta várom, hogy újra
kinyisson ez a benzinkút” - mondja egy teheráni motoros. „Hiába mennék máshová, ott sem működnek a kutak.”
6,5 millióan élnek majd Egyiptom új kormányzati fővárosában
Új kormányzati fővárosa lesz Egyiptomnak, decemberben kezdődik az irodák költöztetése Kairótól 45 kilométerre keletre
– adta hírül szerdán az egyiptomi elnöki hivatal. Az új várost 2015-ben kezdték építeni Abdel-Fatáh esz-Szíszi egyiptomi
elnök kezdeményezésére. 6,5 millió embernek ad majd otthont, aminek révén enyhülhet Kairó zsúfoltsága.
Az egyiptomi gyapottermelők örülhetnek a globális felmelegedésnek
Az idei szezon a valaha volt legjobb az egyiptomi gyapottermelők számára, ráadásul a növekvő globális kereslet miatt a
gyapotárak is rekordszintre ugrottak. A szakértők szerint azonban a klímaváltozás hatásárára bekövetkező melegedés habár termékeny talajt biztosít a helyi gyapottermesztéshez - megnehezíti a létfontosságú élelmiszernövények, például
a búza termesztését. A gyapot a világ legelterjedtebb és legjövedelmezőbb nem élelmiszerként termesztett növénye.
Magántőkét is bevonva sokszorozná meg öt éven belül sótalanító kapacitását Egyiptom
A Nílus vize olcsó, csak éppen nem elég, és hamarosan még kevesebb lehet belőle. A tengervízből előállított édesvíz lehet
a megoldás, de az árkülönbözetet valakinek meg kell majd fizetnie. Az Egyiptomi Nemzeti Vagyonalap a következő öt
évben 17 sótalanító üzemet építtetne meg koncessziós modellben, külföldi befektetők bevonásával. Az új létesítmények
2,8 millió köbméter édesvíz előállítására lennének képesek naponta, de ez a mennyiség később még jócskán
emelkedhetne is további fejlesztésekkel.
Oltásellenes tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Marokkóban
A koronavírus elleni oltást elutasítók vonultak szerdán az utcákra az észak-afrikai Marokkó különböző városaiban, a
tiltakozók egyes helyeken összecsaptak a rendőrséggel. A felháborodás oka az, hogy a hatóságok előírták, a munkába
álláshoz és a nyilvános helyekre való belépéshez kötelező a védettségi igazolvány.

Felszámolnák a Líbiában 10 éve uralkodó káoszt
A tűzszünet fenntartása, Líbia számos fegyveres csoportjának egyesítése és a külföldi harcosok kivonása - ezek voltak
egy tripoli nemzetközi konferencia fő kérdései. Líbiát év eleje óta átmeneti kormány irányítja, amelynek fő célja, hogy
előkészítse a decemberi parlamenti és elnökválasztást- ezeket az egy évtizede tartó líbiai válság lezárásaként hirdették
meg.
Újraindulnak a szíriai turistautak
Sorra hirdetnek utakat az európai idegenforgalmi cégek a polgárháború sújtotta Szíriába. „A több mint egy évtizede óta
polgárháborús körülmények között élő Szíria az utóbbi időben kezd visszatérni a normális kerékvágásba. Az embereket
nagyon érdekli mi történik az országban, és saját szemükkel is látni akarják Szíriát” – indokolja az utak szervezését a
berlini Rocky Road ügynökség, amely 2022-től indít turistákat a közel-keleti országba. A Deutsche Welle német hírportál
szerint az érdeklődés nagy, ezért a cég a tervezettnél is több csoportot küld Szíriába.
Izrael gyorsabban melegszik, mint a világ többi része
Izraelben a világ átlagánál közel kétszer gyorsabb ütemben növekszik az átlagos hőmérséklet, és az országot a
világátlagnál sokkal súlyosabban érinti a globális felmelegedés – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet
hétfőn az izraeli meteorológiai szolgálat legfrissebb jelentése alapján.
Annyi változott Izraelben Netanjahu után, hogy közös Hold-szondát küldenek fel zsidók és az arabok?
2021-ben mind az USA-ban, mind Izraelben vezetőt cseréltek, és világszerte sokan aggódtak Donald Trump és Benjamin
Netanjahu egyidejű távozása miatt. Egyelőre úgy látszik, hogy ok nélkül, mert Washington nagyjából folytatja az előző
kormányzat Izrael-politikáját, még ha szigorúbb hangon is. Alakul a zsidó állam és több iszlám ország kapcsolatrendszere,
ami Szaúd-Arábia felé is nyitott. Eközben viszont odahaza a terrorizmusnál is veszélyesebb szörny ütötte fel a fejét.
Izraeli vizsgálat: életet ment a harmadik oltás
A harmadik Pfizer-vakcina 93 százalékkal csökkenti a kórházba kerülés, 92 százalékkal a súlyos megbetegedés és 81
százalékkal a halálozás kockázatát. Ezt jelentették egy új, izraeli vizsgálat alapján, amelybe több mint egymillió embert
vontak be.
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Ausztrália
Szülői beleegyezés nélkül nem lesz facebookozás Ausztráliában
Szülői beleegyezéshez kötné a közösségimédia-oldalak használatát egy ausztrál törvénytervezet a 16 évesnél fiatalabbak
esetében, és akár 10 millió ausztrál dolláros (több mint 2,36 milliárd forintos) büntetéssel sújtaná a nem együttműködő
internetes platformokat – erről számolt be a CNN amerikai hírtelevízió.

Koronavírus: másfél év szigor után először enyhít Ausztrália
A koronavírus-világjárvány másfél évvel korábbi kitörése óta Ausztrália hétfőn enyhített először az utazási
korlátozásokon, engedélyezve egyes beoltottak számára, hogy szabadon utazhassanak, és hozzájárult számos család
egyesítéséhez is.
Ausztrália már hadihajót vet be azért, hogy Észak-Korea ne tudja kikerülni a szankciókat
Habár Észak-Korea ellen gyakorlatilag globális kereskedelmi embargó van, különböző módokon mégis ki tudják kerülni
ezeket a szankciókat. Ausztrália bejelentette, hogy hadihajókat fog bevetni annak érdekében, hogy felügyelje, ÉszakKorea megsérti-e a nemzetközi szankciókat – írja az NK News. Ez része annak a hármas védelmi megállapodásnak, amit
Canberra az USA-val és Nagy-Britanniával kötött.
Az ausztráliai Melbourne-ben a beoltottak aránya elérte a 80 százalékot
A beoltottak aránya elérte a 80 százalékot az ausztráliai Melbourne-ben, a kontinensnyi ország második legnagyobb
városában, így közel kilenc hónapig tartó zárlat után az élet visszatért korábbi medrébe szombaton. A közegészségügyi
korlátozások feloldását követően, hónapok óta először az emberek elözönlötték a boltokat és a koncerteket.
Továbbra is kereskedik Kína Ausztráliával - még ha összevesztek is
Kína idén több árut vásárolt Ausztráliából, még akkor is, ha a kereskedelmi ellentétük nem mutatja a mérséklődés jeleit.
Ausztrália Kínába irányuló exportjának értéke 24 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 180
milliárd ausztrál dollárt. A két ország közötti kapcsolatok tavaly jelentősen megromlottak, miután Ausztrália támogatta
a globális vizsgálatot a kezdeti Covid-19-járvány kínai kezelésére.
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Új-Zéland
Új-Zéland 50 százalékkal csökkenti karbonkibocsátását 2030-ig
Miközben a leggazdagabb 20 ország Rómában – nem meglepő módon – külső elemzők szerint csalódást keltően gyenge
álláspontra jutott a most folyó csúcstalálkozójukon, Új-Zéland az ENSZ glasgow-i klímacsúcsán bejelentette, hogy kilenc
éven belül felére csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását a csendes-óceáni szigetországban.
Új-Zélandon még az utcai bandák vezérei is oltásra buzdítják a közösségüket
Hét új-zélandi bandavezér, akik az ország négy legismertebb utcai bandáját képviselik, közös videóban buzdítja arra a
közösségét, hogy oltassák be magukat - írta a The Guardian szerdán.
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