
 

 
 

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 

 
Hivatalba léphet Albánia női többségű kormánya 
Az albán parlament képviselői szeptember 17-én megszavazták Edi Rama új kormányát, amelyben a miniszteri tisztségek 
többségét nők viselik. Edi Rama újraválasztott miniszterelnök történelmi eseménynek nevezte ezt, de arra 
figyelmeztetett, hogy az országban "még messze a győzelem" a nemi alapú diszkrimináció és a nőket érő erőszak elleni 
harcban. Rama az április 25-i parlamenti választásokon szerezte meg a sorban harmadik mandátumát. Az általa 2005 óta 
vezetett Szocialista Párt (PS) 74 képviselői helyhez jutott a 140 fős törvényhozásban. A legnagyobb ellenzéki párt, a 
jobbközép Demokrata Párt (PD) második helyen végzett és most 59 képviselővel rendelkezik a parlamentben. Rama 
kormányának 3 fő célkitűzése van: az infrastruktúra fejlesztése, a koronavírus-járvány elleni küzdelem, valamint a 
pusztító erejű, 2019-es földrengés utáni újjáépítés.  
 
Ursula von der Leyen: Újabb tagállammal bővülhet az EU 
Albánia jövője az Európai Unión belül van, és Brüsszelen múlik, hogy megkezdi-e a csatlakozási tárgyalásokat Tiranával - 
jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 28-án Tiranában, nyugat-balkáni 
látogatásának második állomásán. Jelezte: eltökélt szándéka a csatlakozási tárgyalások megindítása az év végéig. 
Október 5-én és 6-án a szlovéniai Brdo pri Kranjuban uniós csúcstalálkozót tartanak, amelynek témája a Nyugat-Balkán 
lesz. 
 
Albánia GDP-je 17,89%-kal nőtt a második negyedévben 
Albánia bruttó hazai terméke (GDP) éves szinten 17,89%-kal nőtt 2021 második negyedévében, miután az első 
negyedévben 5,53%-kal emelkedett éves szinten. Negyedéves összehasonlításban az ország gazdasága 2,11%-kal bővült 
az április-júniusi időszakban. A gazdasági növekedéséhez főként az ipar, a villamosenergia és a vízipar, a kereskedelem, 
a közlekedés, a szállás- és élelmiszerszolgáltatás, az építőipar, a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy 
teljesítménye járult hozzá. 
 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 1,3%-kal nőtt a második negyedévben 
Az Albániába irányuló külföldi közvetlen befektetések értéke (FDI) éves összehasonlításban 1,3%-kal, 234 millió euróra 
(274,1 millió dollár) nőtt 2021 második negyedévében. Az előző negyedévhez képest 2,4%-os volt a növekedés a vizsgált 
időszakban. A legnagyobb, 64,3 millió eurós külföldi befektetés Hollandiából származott, ezt követte Olaszország 32,7 
millió euróval és Törökország 25,1 millió euróval. 
 
Emelkedhet az albán minimálbér 
Edi Rama albán miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány célja a minimálbér 30.000 lekről 40.000 lekre történő 
fokozatos felemelése a kormányzati ciklus végéig. 2022-ben 32.000 lekre emelkedhet az albán minimálbér. 
 
Albánia külkereskedelmi hiánya éves szinten 22,8%-kal nőtt 2021 első nyolc hónapjában  
Albánia külkereskedelmi hiánya 22,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest az idei év első nyolc hónapjában, 
és elérte a 254 milliárd leket (2,5 milliárd dollárt/2,1 milliárd eurót). Az export 37,3%-kal, 232 milliárd lekre, míg az import 
29,3%-kal 487 milliárd lekre bővült a vizsgált időszakban. A január-augusztusi időszakban Olaszország maradt Albánia fő 
kereskedelmi partnere, az oda irányuló export értéke elérte a 96,8 milliárd leket, míg az onnan származó behozatal értéke 
121 milliárd leket tett ki.  
 
Albániában 2,7%-os volt az infláció augusztusban 
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) 2,7%-kal emelkedett augusztusban. Havi összehasonlítás alapján 
Albánia HICP-je 0,2%-kal nőtt augusztusban, miután az előző hónapban nem változott. Az inflációra a legerősebb hatást 
az élelmiszerek és az alkoholmentes italok harmonizált árindexének 4,9%-os, illetve a kommunikációs árak 2,8%-os 
növekedése gyakorolta. 
 
 
 

https://infostart.hu/kulfold/2021/09/17/hivatalba-lephet-albania-noi-tobbsegu-kormanya
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210928/ursula-von-der-leyen-ujabb-tagallammal-bovulhet-az-eu-502682
https://seenews.com/news/albanias-gdp-growth-speeds-up-to-1789-yy-in-q2-755802
https://seenews.com/news/fdi-into-albania-rise-13-yy-in-q2-755102
https://albaniandailynews.com/news/minimum-wage-to-increase-in-albania-starting-2021-
https://seenews.com/news/albanias-8-mo-trade-gap-widens-228-yy-754335
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-flat-at-27-in-august-754516


Augusztusban nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma 
Albániába augusztusban 1,5 millió külföldi turista látogatott, míg tavaly ugyanebben a hónapban 575 559 főt regisztráltak. 
A külföldi turistaérkezések száma 2021 első nyolc hónapjában elérte a 4,4 milliót, szemben az egy évvel korábbi 1,7 
millióval. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://infostart.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: újabb szigorítások Bécsben 
A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezését célzó szigorításokat jelentett be Michael Ludwig, Bécs 
polgármestere. A döntést a fővárosi kórházak intenzív osztályain ápolt Covid-betegek számának emelkedésével 
indokolta a polgármester. A cél egyrészt a járványgörbe ellaposítása, másrészt a lakosság átoltottságának növelése. Az 
új szabályozás fényében október 1-jétől a szórakozóhelyeket és a nagyobb, ötszáz fő feletti bel- és kültéri rendezvényeket 
csak azok látogathatják, akiket beoltottak vagy akik igazoltan átestek a fertőzésen. 
 
Koronavírus: szigorú síszezonra készül Ausztria 
Szigorú szabályozás mellett, de lesz Ausztriában téli síszezon - jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért felelős 
miniszter a Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján hétfőn Bécsben. A 
tárcavezető hangsúlyozta: a sílifteknél nem lesznek kapacitáskorlátozások és kötelezően betartandó távolságtartás sem, 
és mivel az igazolások ellenőrzése a jegyek megvételénél történik majd, elkerülhetők lesznek a hosszú sorban állások a 
síliftekbe beszálláskor. 
 
Komoly figyelmeztetés érkezett Ausztriából a Szputnyik és a Sinopharm miatt 
Az osztrák szállodaüzemeltetők megoldást sürgetnek az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm vakcinával beoltott 
alkalmazottaik részére. Ha nem ismerik el az Európai Unióban, illetve Ausztriában az oltásukat, akkor komoly gondok 
lehetnek a síszezonnal. 
 
A rendőrség ellenőrzi az éttermekben szükséges védettségi igazolásokat Ausztriában 
Fokozottan ellenőrzik majd a védettségi igazolásokat Ausztriában, mert az utóbbi hónapokban megszaporodott 
hamisított igazolások száma − jelentette be Karl Nehammer osztrák belügyminiszter, aki a rendőrség közbiztonsági 
főigazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatót Bécsben. A rendőrség fokozottabban ellenőrzi elsősorban a 
vendéglátóegységekben és a rendezvényeken szükséges védettségi igazolások eredetiségét − írja az MTI. 
 
Ausztriában újra lehet telefonon beteget jelenteni 
A már ismert korábbi, de júliusban hatályát vesztett intézkedés újbóli bevezetésére a koronavírusos megbetegedések 
gyorsan emelkedő száma miatt került sor annak érdekében, hogy csökkentsék a személyes kontaktusok számát, és mind 
a biztosítottakat, mind a kezelőorvosokat védjék a lehetséges fertőzéstől. 
 
Történelmi léptékű gazdasági visszaesést könyvelhetett el tavaly Ausztria 
Ausztria bruttó hazai terméke 2020-ban jóval nagyobb mértékben esett vissza, mint 2009-ben. Történelmi léptékű 
visszaesést szenvedett el 2020-ban az osztrák gazdaság a nemzeti statisztikai hivatal, a Statistik Austria kedden kiadott 
közleménye szerint. Ausztria bruttó hazai terméke 2020-ban 6,7 százalékkal zuhant, jóval nagyobb mértékben a 
nemzetközi gazdasági és pénzügyi válságban 2009-ben elszenvedett 3,8-es visszaesésnél. 
 
 
 

https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-surge-yy-in-aug-755034
https://albaniandailynews.com/
https://infostart.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210921/koronavirus-ujabb-szigoritasok-jonnek-becsben-501602
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210920/koronavirus-szigoru-siszezonra-keszul-ausztria-501370
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/szputnyik-oltas-sinopharm-ausztria-siszezon-ema-turizmus-eu.737396.html
https://index.hu/kulfold/2021/09/22/koronavirus-jarvany-fertozes-oltas-egeszsegugy/a-rendorseg-ellenorzi-az-ettermekben-szukseges-vedettsegi-igazolasokat-ausztriaban/
https://www.vg.hu/kozelet/2021/09/ausztriaban-ujra-lehet-telefonon-beteget-jelenteni
https://www.vg.hu/kozelet/2021/09/ausztriaban-ujra-lehet-telefonon-beteget-jelenteni
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/09/tortenelmi-lepteku-gazdasagi-visszaesest-konyvelhetett-el-tavaly-ausztria
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/09/tortenelmi-lepteku-gazdasagi-visszaesest-konyvelhetett-el-tavaly-ausztria
https://www.vg.hu/kozelet/2021/09/elkezdodott-az-elso-koronavirus-per


Elkezdődött az első koronavírus-per 
Elkezdődött az első per, amelyben azzal vádolják az osztrák államot, hogy a hatóságok igyekezték eltitkolni, hogy a 
koronavírus-járvány egyik európai gócpontja az Ischgl nevű ausztriai falu sípályáin alakult ki, ezzel is mentve az ország 
fontos síparadicsomának forgalmát. Több tucat országból, több mint 6 ezren állítják, hogy az Ischglben kialakult góc 
következtében fertőződtek meg koronavírussal. 
 
Várakozáson felül teljesítettek a magyar fiatalok a szakmák Európa-bajnokságán 
Négy arany, egy ezüst, egy bronz és hat kiválósági érmet nyertek a magyar fiatal szakemberek Grazban a szakmák 
Európa-bajnokságán, a EuroSkills versenyen, Magyarország az országok közötti versenyben 6. helyen végzett.  A magyar 
válogatott 21 szakmában, 26 versenyzővel indult. A EuroSkills Graz 2021 rendezvényen szeptember 22-26. között 31 
ország vett részt, a 400 versenyző 19 országból érkezett, és 38 szakmában versenyeztek. 
 
Grazban a Kommunista Párt nyerte az önkormányzati választást 
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) nyerte a vasárnapi felső-ausztriai tartományi választásokat, a szavazatok mintegy 37,61 
százalékával – a legnagyobb meglepetést azonban az MFG nevű törpepárt eredménye okozta. Közben Grazban az 
önkormányzati választást a kommunisták jelöltje nyerte, legyőzve a 2003 óta hivatalban lévő néppárti polgármestert. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.index.hu 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu    
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Megugrott az oltási hajlandóság Belgiumban, miután az oltottak további kedvezményt kapnak 
Vallóniában, Belgium déli, francia nyelvű országrészében ötszörösére nőtt a koronavírus elleni oltásra jelentkezők száma, 
miután a regionális parlament az oltási igazolvánnyal rendelkezők szórakozási lehetőségeinek kiszélesítését jelentette 
be - erről tájékoztatott a belga sajtó hétfőn. 
 
Mobilitási hét kezdődik Brüsszelben, ahol lassabb és biztonságosabb lett a közlekedés 
Brüsszelben ma megkezdődik a mobilitási hét. A helyi hatóságok 7 napon keresztül ráirányítják a figyelmet azokra az 
erőfeszítésekre, amelyek a közterületek megosztására irányulnak. Január elseje óta például az utak túlnyomó részén a 
sebességhatár 30 km/óra. A brüsszeli mobilitási miniszter számára az első eredmények biztatóak. 
 
Belgiumban a 6%-os ÁFA eltörlése elszabadíthatja a vendéglátóipar árait 
A belga kormány szeptember 30-át követően nem hosszabbítja meg a május 8-án bevezetett ideiglenes ÁFA 
csökkentésről szóló rendeletét, amely alapján a HORECA szektor ÁFA kulcsa 21%-ról 6%-ra csökkent, hogy ezzel is 
támogassák a járvány miatt nehéz helyzetbe került ágazatot. Ennek megfelelően október 1-től a vendéglátóipari árak 
ÁFA kulcsa is 21%-os lesz, hasonlóan a belgiumi általános ÁFA mértékéhez. A kávézók és éttermek szakmai szövetségei 
sajnálatosnak tartják a belga kormány döntését és félnek attól, hogy ennek következtében jelentős lesz a drágulás az 
éttermi árak tekintetében Belgiumban.  
 
Három napra elkobozhatják az éjszakai versenyzők zajos autóit a belgiumi Gentben 
Egyre több európai városban hoznak szigorú intézkedéseket az éjszakai zajterhelés miatt. A belgiumi Gentben három 
napra elkobozzák az előírtnál zajosabb autókat. A polgármester a folyamatos panaszáradat miatt döntött a lépés mellett. 
Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában 113 millió embert érint a zajszennyezés, ami alvási zavarokat, stresszt, 
szívelégtelenséget okozhat.  
 

https://www.vg.hu/kozelet/2021/09/elkezdodott-az-elso-koronavirus-per
https://www.vg.hu/kozelet/2021/09/elkezdodott-az-elso-koronavirus-per
https://boon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/varakozason-felul-teljesitettek-a-magyar-fiatalok-a-szakmak-europa-bajnoksagan-5849204/
https://hu.euronews.com/2021/09/27/grazban-a-kommunista-part-nyerte-az-onkormanyzati-valasztast
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/global/20210927/megugrott-az-oltasi-hajlandosag-belgiumban-miutan-az-oltottak-tovabbi-kedvezmenyt-kaptak-502518
https://www.portfolio.hu/global/20210927/megugrott-az-oltasi-hajlandosag-belgiumban-miutan-az-oltottak-tovabbi-kedvezmenyt-kaptak-502518
https://hu.euronews.com/2021/09/16/mobilitasi-het-kezdodik-brusszelben-ahol-lassabb-es-biztonsagosabb-lett-a-kozlekedes
https://plus.lesoir.be/395922/article/2021-09-20/la-fin-de-la-tva-6-pourrait-faire-gonfler-les-prix-dans-lhoreca
https://plus.lesoir.be/395922/article/2021-09-20/la-fin-de-la-tva-6-pourrait-faire-gonfler-les-prix-dans-lhoreca
https://hu.euronews.com/2021/09/22/harom-napra-elkobozhatjak-az-ejszakai-versenyzok-zajos-autoit-a-belgiumi-gentben


Magas az átoltottság, lazít a korlátozásokon Hollandia 
Szeptember 25-től kevesebb koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedés marad érvényben Hollandiában, többek 
között megszűnik a fizikai távolságtartási kötelezettség, a vendéglátó szektor ismét teljes kapacitással nyithat, és 
bizonyos feltételek mellett a rendezvények megtartása is engedélyezve lesz – jelentette be Mark Rutte ügyvivő 
miniszterelnök és Hugo de Jonge egészségügyi miniszter kedd esti sajtótájékoztatóján. 
 
Hollandia be akarja tiltani a 3.000 euró felletti készpénzes kifizetést 
Hollandia leköszönő pénzügyminisztere, Wopke Hoekstra kezdeményezi a 3.000 euró felletti összegű készpénzes 
kifizetések, valamint az 500 eurós bankjegy megszüntetését. A holland kormány álláspontja szerint a készpénzes kifizetés 
nehezen követhető, így főleg az illegális tranzakciók és a bűnözés területén használják, ahogyan az 500 eurós bankjegyet 
is. A holland miniszter szerint a 3.000 eurós limit nagy ellenállásba ütközhet más tagállamoknál, de az 5.000 eurós határ 
már megvalósíthatónak tűnik. A kezdeményezéshez Belgium, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is 
csatlakozott és azt eljuttatták az Európai Bizottsághoz.  
 
A hollandok 2022 -ben anyagilag alig fognak előrelépni 
Jövőre a hollandok aligha fognak előrelépést elérni anyagi helyzetük terén. A holland RTL Nieuws információi szerint az 
egyedülállók ill. a gyermektelen családok 0,1%-os vásárlóerő javulással, míg a családos háztartások mintegy 0,8%-os 
bővüléssel számolhatnak majd jövőre. Az RTL információi szerint a holland GDP növekedése 3,9%-os mértékű lesz 2022-
ben, ugyanakkor a Holland Központi Tervhivatal (CBP) csak 3,5%-os növekedéssel számol. A kollektív tárgyalásos 
munkabérek 2,2%-kal növekedhetnek, míg a munkanélküliség várhatóan 3,5% körül alakul majd 2022-ben.    
 
Bővíti amerikai járatainak számát a KLM 
Az USA novembertől újra lehetővé teszi a beutazást az oltott turisták számára, ezért a KLM a téli menetrendi időszakban 
növeli az amerikai járatok számát. A holland kormány ezzel egyidejűleg arról döntött, hogy visszavonja az Egyesült 
Államokból érkező, oltott turistákra vonatkozó karanténkötelezettséget, amely miatt a KLM-nek több járatot is törölnie 
kellett. 
 
Luxemburg: a munkanélküliségi ráta elérte a válság előtti szintet 
A luxemburgi munkaügyi hivatal (ADEM) legfrissebb közleménye szerint augusztus 31-én 16.123 fő volt az álláskeresők 
száma az országban, ezzel a munkanélküliségi ráta 5,5%, amely érték megközelíti a válság előtti szintet. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy a tartós munkanélküliség (legalább 12 hónap) mutatója változatlanul növekszik, és jelenleg az 
álláskeresők 52% -át teszi ki, ami korábban nem tapasztalt nagyságrendet mutat – áll az ADEM jelentésében. 
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Bosznia-Hercegovina 

 
Az EU szerint most inkább ne utazzunk Bosznia-Hercegovinába 
Az Európai Unió a koronavírus-járvány globális helyzetével kapcsolatban felülvizsgálta a járványügyi szempontból 
biztonságosnak ítélt országok listáját, és törölte róla Bosznia-Hercegovinát és Moldovát. A 3,2 millió lakosú Bosznia-
Hercegovinában jelenleg 29 511 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, és a járványgörbe meglehetősen meredeken 
emelkedik. A halálozások száma is újra emelkedésnek indult, az 1 millió lakosra jutó halálesetek száma már 3188, azaz 
meghaladta a magyarországi 3130-at. 
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Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 7,1%-kal nőtt a január-augusztusi időszakban 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya az előző év azonos időszakához képest 7,1%-kal, 4,541 milliárd BAM-ra (2,7 
milliárd dollár/2,3 milliárd euró) nőtt az év első nyolc hónapjában. Az export éves szinten 32,5%-kal, 8,749 milliárd BAM-
ra, míg az import 22,6%-kal, 13,290 milliárd BAM-ra bővült. 
 
Nőtt a bosznia-hercegovinai ipari termelés az év első nyolc hónapjában 
Bosznia-Hercegovinában 12,3 százalékkal nőtt az ipari termelés az idei év első nyolc hónapjában az előző év azonos 
időszakához képest. Idén augusztusban tavaly augusztushoz képest 9,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, míg idén 
júliushoz képest 1,4 százalékos visszaesés volt tapasztalható. 
 
Bosznia-Hercegovinában 2,3%-kal nőttek a fogyasztói árak augusztusban 
Bosznia-Hercegovinában 2,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest augusztusban, 
miután júliusban 1,9%-kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján az árak augusztusban 0,2%-kal növekedtek, a júliusi 0,1%-
os csökkenést követően. 
 
Bosznia-Hercegovinában 7,2%-kal csökkent júliusban a munkanélküliek száma  
A regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában éves szinten 7,2%-kal, 395 383 főre csökkent júliusban. Havi 
összehasonlítás alapján júliusban 0,4%-kal nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. A júliusban regisztrált 
munkanélküliek többsége, 125 654 fő, magasan képzett és képzett személy volt, őket követte az érettségivel rendelkezők 
száma, 113 949 fő. 
 
Bosznia-Hercegovinában 3,8%-kal nőtt a havi átlagos nettó fizetés júliusban 
Bosznia-Hercegovinában a nettó havi átlagkereset nominális értelemben 3,8%-kal nőtt éves összehasonlításban 
júliusban, és elérte az 1002 BAM-ot (603,7 USD/512,3 euro). Havi összehasonlítás alapján júliusban az átlagos nettó havi 
fizetés nominálisan 0,5%-kal, reálértéken pedig 0,6%-kal emelkedett. Bosznia-Hercegovinában a bruttó havi 
átlagkereset júliusban nominálisan 3,6%-kal nőtt éves szinten, és elérte az 1546 BAM-ot. 
 
Az első hét hónapban nőtt Bosznia-Hercegovinában a turisták és a vendégéjszakák száma is 
A január-júliusi időszakban összesen 460, 653 turistát regisztráltak, ami 76,9%-os növekedést jelent éves szinten, míg a 
vendégéjszakák száma 70,4%-kal, 1 093 239-re nőtt. Ami a külföldi vendégéjszakák szerkezetét illeti, a legtöbbet a 
Szerbiából (71,8%) az Egyesült Arab Emírségekből (20,8%), a Horvátországból (16,5%), a Szaúd-Arábiából (10,2%) és a 
Németországból (7,1%) érkező turisták töltötték el az ország szálláshelyein.   
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Bulgária 

 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 43,5 millió eurót tett ki a január-júliusi időszakban 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 43,5 millió eurót (51,3 millió dollár) tett ki az év első hét hónapjában, szemben 
az előző év azonos időszakában elért 734,1 millió eurós többlettel. A folyó fizetési mérleg hiánya a január-júliusi 
időszakban a 2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,1% -ának felelt meg. 
 
Bulgária bruttó külföldi adóssága július végén 7,8%-kal nőtt éves szinten 
Bulgária bruttó külföldi adóssága július végén 40,5 milliárd eurót (46,5 milliárd dollárt) tett ki, ami 7,8%-os növekedést 
jelent az előző év azonos időszakához képest. A július végi bruttó külföldi adósság a 2021-re előrejelzett bruttó hazai 
termék (GDP) 61,7%-ának felelt meg. 
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A bulgáriai búzatermés idén 52,2%-kal volt magasabb a tavalyinál 
Bulgária idén 7,16 millió tonna búzát takarított be összesen 1 204 334 hektáros területről, ami 52%-os növekedést jelent 
éves összehasonlításban. Az átlagos hozam 5,94 tonna volt hektáronként. Tavaly Bulgária 4,63 millió tonna búzát 
takarított be, szemben a 2019-es 6,16 millió tonnával.  
 
A romániai turistákból élt idén nyáron a bolgár tengerpart 
Idén nyáron európai viszonylatban Bulgária volt a külföldiekkel szemben legnyitottabb európai országok egyike, 
mindenféle korlátozás nélkül fogadott turistákat. Ennek tudható be, hogy sok olyan romániai is ott nyaralt, aki normális 
körülmények között inkább Görögországba vagy Törökországba utazott volna. Romániából érkezett a legtöbb turista a 
bolgár tengerpartra a nyáron, 635 ezer romániai turista szállt meg működési engedéllyel rendelkező szálláshelyeken. 
Törökország végzett a második helyen– onnan 573 ezer látogató érkezett Bulgáriába. Az augusztusban Bulgáriába 
látogató külföldi turisták száma több mint 1,5 millióra nőtt a tavalyi év azonos hónapjában regisztrált 747 100 főről. 
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Csehország 

 

Matolcsy György: ismét példát kellene venni Csehország gazdasági programjáról 
Magyarország fenntartható gazdasági felzárkózásának segítése érdekében az MNB folyamatosan elemzi a világgazdaság 
sikeres mintáit - most a cseh tanulságokról írt Matolcsy György. 
 

Csehországban nőtt az új autók eladása 
Csehországban éves összehasonlításban 12,3 százalékkal 147 ezer 659-re nőtt az új személygépkocsik eladása az év első 
nyolc hónapjában, 2019 azonos időszakához viszonyítva azonban 16 százalékkal csökkent - közölte a cseh autóipari 
szövetség. A legnagyobb kereslet a Skoda márka iránt volt, amelynek modelljeiből 51 ezer 151 darabot adtak el, a második 
helyen a Hyundai van 13 ezer 562 eladott új autóval, míg a harmadik helyet a Volkswagen foglalja el 13 ezer 163 eladott 
személyautóval. A következő helyeket a Toyota, a Kia és a Mercedes-Benz foglalta el. 
 
Idén is nagy veszteséget könyvel el a prágai repülőtér 
Várhatóan mintegy négymillió utas keresi fel az idén a prágai Václav Havel repülőteret, s a légikikötőt üzemeltető Letiste 
Praha társaság újra több százmillió koronás veszteséggel zárja az évet - jelentette ki Jirí Pos, a Letiste Praha új igazgatója 
pénteki prágai sajtótájékoztatóján. 
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Egyesült Királyság 

 
Figyelmeztetés: sokáig tarthat a brit munkaerőhiány 
Hosszan elhúzódhat a munkaerőhiány az Egyesült Királyságban, amennyiben nem enyhítik a bevándorlási szabályokat – 
erre figyelmeztetett a brit ipari szövetség, a CBI. A takarító ágazat az egyike azoknak, amelyekben a brexit óta drámai a 
munkaerőhiány. A koronavírus-járvány miatti korlátozások elmúltával egyre többen térnek vissza az irodákba dolgozni, 
így a takarítók hiánya még inkább érezhető. 
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Jön az újabb csapás a briteknek: elfogynak a bankárok 
A brit pénzügyi szolgáltatások piacán dolgozó 1,1 millió ember mintegy ötödét adják a nemzetközi, ezen belül is főként 
az Európai Unió területéről érkező munkavállalók. A Brexit azonban sokkal nehezebbé és költségesebbé teszi a külföldiek 
foglalkoztatását – számol be a TheCityUK lobbicsoport jelentéséről a Bloomberg. 
 
Döcög a brexit: brit-francia tengeri csata kezdődött 
Franciaország azzal vádolja az Egyesült Királyságot, hogy a brexitről kötött EU-brit megállapodást semmibe véve 
akadályozza az ország halászainak bejutását a szigetország felségvizeire. London azzal védekezik, hogy az engedélyt 
kérő francia halászok nem teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket. 
 
Génszerkesztett növényekkel harcolnának a britek a klímaváltozás ellen 
Engedélyezni fogja a brit kormány a génszerkesztési technikák alkalmazását olyan haszonnövények kutatására, 
kifejlesztésére, amelyek nagyobb hozammal bírnak, kevesebb rovarölőszer szükséges termesztésükhöz és csökkenthetik 
az üvegházhatású gázok kibocsátását. 
 
Valóságos poklot hozott a Brexit a britekre 
Meglódult árak, bezárt benzinkutak, növekvő áruhiány, kényszerű adóemelés és csökkenő támogatottság a 
járványkezelésben egyaránt sújtja a brit kormányt, amely vasárnap úgy döntött, hogy katonák és külföldi munkavállalók 
ideiglenes alkalmazásával próbál úrrá lenni a helyzeten - írja cikkében az Infostart. A helyzethez kis mértékben a járvány, 
nagyobb mértékben a Brexit utóhatásai járultak hozzá. 
 
Boris Johnson az együttműködés helyreállítását javasolta Emmanuel Macronnak 
Boris Johnson brit miniszterelnök a Franciaország és az Egyesült Királyság közötti együttműködés helyreállítását 
javasolta pénteken Emmanuel Macron francia államfőnek - közölte a francia elnöki hivatal, miután a két ország vezetője 
telefonon tárgyalt az úgynevezett tengeralattjáró-ügyről. 
 
Mentesíti a brit kormány a versenyszabályok alól az üzemanyag-forgalmazókat 
Átmenetileg mentesíti a brit kormány a versenyszabályok alól az üzemanyag-forgalmazó vállalatokat az egyre 
feszültebbé váló ellátási helyzet miatt, amelyet az országossá vált pánikszerű felvásárlások is súlyosbítanak. 
 
Elfogytak a kamionsofőrök Nagy-Britanniában, ötezer külföldit várnak 
Átmenetileg enyhíti a külföldi kamionsofőrök vízumszabályait a brit kormány, miután a sofőrhiány már a lakossági 
élelmiszer- és üzemanyagellátásban is fennakadásokat okoz. A munkavállalási feltételek könnyítése azonban mindössze 
néhány ezer jelentkezőre terjed ki és csak karácsonyig lesz érvényben. A szakmai szervezetek elégtelennek minősítették 
az intézkedést. 
 
Stagfláció várhat a britekre 
Hét hónapja nem mért mélypontra süllyedtek, jóllehet továbbra is élénkülést mutatnak a brit gazdaság aktivitásának 
csütörtökön ismertetett előzetes szeptemberi jelzőszámai. A tizenkét havi fogyasztói infláció emellett a múlt hónapban 
3,2 százalékra gyorsult – soha nem mértek még ilyen hirtelen ugrást. 
 
A bürokrácia miatt omlik össze a brit zöld otthonfelújítási program 
A fogyasztói és ipari csoportok koalíciója szerint a lakások szén-dioxid mentesítésére vonatkozó brit kormányzati tervek 
zavarosak, a szabályozás és ügyintézés pedig bonyolult. Ezért írásban fordultak a miniszterelnökhöz, hogy tudassák vele, 
az otthonok átalakítására és korszerűsítésére irányuló tervek rendkívül gyakran meghiúsulnak. A nyílt levél több pénzügyi 
támogatást kér az átalakítások kivitelezéséhez. Ellenkező esetben, érvelésük szerint, veszélybe kerülnek az Egyesült 
Királyság több millió otthonát érintő kibocsátás csökkentésre irányuló törekvések. 
 
Hoppon maradt Boris Johnson Washingtonban 
Egyelőre várni kell még Boris Johnson egyik legfőbb Brexit-ígéretének teljesítésére, a brit-amerikai kereskedelmi 
megállapodásra. A brit kormányfőt kedden este fogadta a Fehér Házban Joe Biden elnök, aki ismét világossá tette, hogy 
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az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból nem veszélyeztetheti az északír békét, amelynek létrehozásáért 
Washington sokat tett. 
 
Ultimátummal kiegészített, furcsa ajánlatot kapott az EU a brexit atyjától 
Boris Johnson brit miniszterelnök felszólította az Európai Unió vezetését, hogy egyezzenek meg már végre az 
úgynevezett északír protokollról, ami a Nagy-Britannia és Észak-Írország közti kereskedelmet hivatott szabályozni. A 
protokollt, amit a felek még a brexitmegállapodásban rögzítettek 2019 végén, a britek nem tartják be. Johnsonnak van 
egy különös javaslata is. 
 
A briteknél jön a digitális jogosítvány, nálunk is felkészülnek rá 
A brit kormány bevezeti a digitális vezetői engedélyeket, hogy egyszerűbb és fenntarthatóbb legyen a rendszer - mondta 
Grant Shapps közlekedési államtitkár. Mindez azt jelenti, hogy az ideiglenes jogosítványokat és a műszaki vizsgák 
papírjait már csak online adják majd ki, és a jelenlegi plasztik kártyák is folyamatosan eltűnnek majd. Egy applikáción 
keresztül lehet igazolni a jogosultságokat 2024-től. Természetesen a jelenlegi igazolványok is használatban maradnak 
még belátható ideig. 
 
Megtört a brit fintech-hullám, az érett cégeket keresik a befektetők 
A tíz éve tartó turbulens időszak után egyre inkább egy piaci érési folyamatnak lehetünk tanúi az Egyesült Királyság 
fintech szektorában. A pénzmozgásokat elemezve az látszik, hogy a befektetők sokkal szívesebben fektetnek pénzt az 
érettebb szereplőkbe, ahelyett, hogy feltörekvőket támogatnának. Ez a mindent felforgató innovációk korának végét is 
jelentheti. 
 
Megkezdik a 12–15 éves fiatalok oltását az Egyesült Királyságban 
Kiterjesztik a koronavírus elleni védőoltásokat a 12 és 15 év közötti fiatalok számára az Egyesült Királyságban. Az oltásra 
mintegy hárommillióan jogosultak – írja a Guardian. A programot várhatóan elsősorban az iskolákon belül fogják 
megvalósítani, a tanároknak pedig útmutatást adtak ki, hogy lépjenek kapcsolatba a rendőrséggel, amennyiben úgy 
vélik, hogy tiltakozást lehet tartani az épületeiken kívül. 
 
Rekordütemben gyorsult a brit infláció 
Rekordütemű növekedéssel 3 százalék fölé gyorsult augusztusban az éves infláció Nagy-Britanniában a szerdán 
ismertetett adatok szerint. A brit statisztikai hivatal (ONS) beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt 
tizenkét havi fogyasztói infláció a múlt hónapban 3,2 százalék volt a júliusban mért 2 százalék után. 
 
Csendben kárelhárítássá szelídült a brexit 
Úgy tűnik, az időnként elhangzó beszólogatások mögött a háttérben mind a britek, mint az EU kárelhárítási üzemmódra 
állt át a brexittel kapcsolatban. Ideiglenes állapotok alakultak ki, amelyek akár a végtelenségig is tarthatnak, ha a felek 
nem kezdik el forszírozni a helyzet megváltoztatását. 
 
Olyan kevés altatóorvos maradt, hogy a briteknek számolniuk kell azzal, hogy lemondják műtéteiket 
A Royal College új elnöke a “szívszorító” jelenetek tanújaként arra is buzdítja a terhes nőket, hogy oltassák be magukat. 
Az NHS további milliárdos finanszírozása sem lesz elegendő a várakozó betegek millióinak ellátására, mivel a legtöbb 
műtéthez nélkülözhetetlen orvosok hiányoznak – közölte az Independent. 
 
Visszajönnek a birodalmi mértékegységek Nagy-Britanniában 
A birodalom visszavág. Nagy-Britanniának az európai uniós tagság miatt fokozatosan ki kellett volna vezetnie a birodalmi 
mértékegységeket – miközben bevezetik a metrikus rendszert –, viszont ez a kezdeményezés a lakosság ellenállása miatt 
lassan elhalt. Most ünnepélyesen újra megengedték a használatukat. A mértékegységek változásáról a Financial Times 
adott hírt. Nigel Farage, a Brexit legnagyobb támogatója elmondta, hogy „örül”, mert a sörösüvegeken újból pint jelzés 
lesz. A birodalmi mértékegységek további használata a Brexit melletti kampány egyik fő ígérete volt. 
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Észak-Macedónia 

 
Orbán Viktor: Támogatjuk Észak-Macedónia csatlakozását az EU-hoz 
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti 
Egység Demokratikus Pártja (VMRO–DPMNE) vezetőségét, Hrisztijan Mickoszki elnököt és Alekszandar Nikoloszki 
alelnököt 2021. szeptember 21-én. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország támogatja Észak-Macedónia csatlakozását 
az Európai Unióhoz, és azt is, hogy az ország aktív részese legyen a jelenleg is tartó, Európa jövőjéről szóló 
konferenciasorozatnak. A megbeszélésen a fokozódó migrációs nyomásról is egyeztettek, fontosnak nevezve az érintett 
országok összefogását, a határvédelem fejlesztését. A koronavírus-járvány ügyében kiemelték az oltások szerepét a vírus 
legyőzésében. Orbán Viktor biztosította támogatásáról a VMRO–DPMNE pártot az októberben esedékes észak-
macedóniai helyhatósági választásokon. 
 
Észak-Macedóniában szeptember 27. óta a harmadik adag vakcinával oltanak 
Észak-Macedóniában szeptember 27. óta elérhető a koronavírus elleni vakcina harmadik adagja, először a 60 éven 
felülieket, az egészségügyi dolgozókat, valamint az immunrendszeri betegséggel küzdőket oltják be. Venko Filipcse 
egészségügyi miniszter közlése szerint a harmadik adag oltásnak mindenképpen a Pfizer/BioNTech vakcinájának kell 
lennie, de várhatóan hamarosan megvizsgálják az oltás lehetőségét a többi gyártó vakcinájával is. 
 
Észak-Macedónia 8 hónapos költségvetési hiánya 31%-kal csökkent éves szinten 
Észak-Macedónia költségvetési hánya 24,2 milliárd dénárt (460 millió dollár/393,3 millió euró) tett ki az év első 8 
hónapjában, szemben az előző év azonos időszakának 34,9 milliárd dénáros hiányával. A január-augusztusi időszak 
konszolidált bevételei 138,4 milliárd dénárt tettek ki, ami magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában elért 119,5 
milliárd dénáros bevétel. A növekedés annak köszönhető, hogy az adóbevételek 824 millió dénárra emelkedtek 738 millió 
dénárról. A teljes kiadás 162,6 milliárd dénárra nőtt a vizsgált időszakban, míg 2020 első nyolc hónapjában 154,5 milliárd 
dénárt tett ki. 
 
Észak-Macedóniában 9,8%-kal nőttek az ipari termelői árak augusztusban 
Észak-Macedóniában az ipari termelői árak augusztusban 9,8%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, 
miután júliusban 9,9%-kal nőttek. Havi összehasonlításban augusztusban 0,7%-os volt a termelői árak növekedése. 
 
Észak-Macedóniában éves szinten 1,3%-kal nőttek a nettó reálbérek júliusban 
Észak-Macedóniában a nettó reálbérek júliusban 1,3%-kal nőttek éves összevetésben, azt követően, hogy az előző 
hónapban 4,2%-kal emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján júliusban a nettó reálbérek 1,2%-kal csökkentek. 
Nominálisan a nettó átlagbér 4,8%-kal nőtt júliusban, és elérte a 28 540 dénárt (543,7 USD/463,3 euro). A legerősebb, 
15,1%-os éves nominális bérnövekedés a szálloda- és vendéglátóiparban volt tapasztalható. 
 
Az Észak-Macedóniai Fejlesztési Bank új exporthitelgarancia-rendszert vezet be 
Az Észak-Macedóniai Fejlesztési Bank legfeljebb 30 millió dénár (571 400 dollár/487 600 euró) összegű egyedi 
exporthitelre nyújt garanciát a többségi magántulajdonban lévő exportorientált vállalatoknak. Ahhoz, hogy egy vállalat 
jogosult legyen az állami garanciákra, bevételének legalább 30%-át exportból kell kitermelnie. 
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Észak-Macedónia és Koszovó megvalósíthatósági tanulmányt készít a Prizren-Tetovo közúti projekthez 
Észak-Macedónia és Koszovó kormánya megállapodást írtak alá, egy, a két országot összekötő, Tetovo és Prizren közt 
megépítendő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről. Megállapodtak továbbá a koszovói Brezovica és az 
észak-macedóniai Popova Sapka síterepeket összekötő közös projekt megvalósításáról, valamint arról, hogy közös 
vámellenőrzést végeznek a Blace-Hani Elezi vasúti átjáróban. A két ország közötti kereskedelem összértéke várhatóan 
meghaladja a 400 millió eurót (470,9 millió dollárt) 2021-ben. 
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Franciaország 

 
A francia elnök szerint hamarosan feloldhatók a korlátozások  
Emmanuel Macron francia államfő úgy véli, hogy a koronavírus-járvány mutatóinak folyamatos javulása miatt el lehet 
kezdeni gondolkodni a korlátozások feloldásáról, beleértve a védettségi igazolás használatát is.  
 
Nagyot lassult a francia gazdaság bővülése 
Európa második legnagyobb gazdaságában, Franciaországban a kompozit BMI szeptemberben 55,1 pontra csökkent az 
augusztusi 55,9-ről, elmaradva az 55,8-es piaci várakozástól – derült ki az IHS Markit előzetes adataiból. Ez a gazdasági 
teljesítmény április óta legkisebb bővülésre utal, a kínálati problémák és a delta-variánssal kapcsolatos bizonytalanság 
miatt. 
 
Egészségügyi dolgozók tüntettek Párizsban 
A számukra kötelező koronavírus elleni védőoltás ellen tüntettek francia egészségügyi dolgozók Párizsban az 
egészségügyi minisztérium előtt. Az augusztus 9-én életbe lépett törvény értelmében az első oltást szeptember 15-éig, 
azaz szerdáig kell beadatniuk. Aki ezt nem teszi meg, annak munkaviszonya felfüggeszthető. 
 
Sokat javult a francia fogyasztók hangulata 
A franciaországi fogyasztói bizalmi index szeptemberben 3 ponttal, 102-re emelkedett, ami háromhavi csúcsot jelent, és 
meghaladja a 100 pontos piaci konszenzust – közölte az INSEE. Azon háztartások aránya, amelyek úgy vélik, hogy 
Franciaországban az életszínvonal a következő tizenkét hónapban javulni fog, 11 ponttal ugrott meg, és héttel nőtt azoké 
is, amelyek úgy vélik, hogy az elmúlt tizenkét hónapban jobb lett. 
 
Tovább durvul a francia amerikai viszony 
Franciaország példa nélkül álló diplomáciai válságba került pénteken az Egyesült Államokkal és Ausztráliával, miután az 
előző nap kipattant tengeralattjáró-ügy miatt visszahívta washingtoni és canberrai nagykövetét. Az Egyesült Államok, 
Ausztrália és Nagy-Britannia új biztonsági partnerségi szerződést kötött AUKUS néven, és ezzel összefüggésben 
Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja 
a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló szerződését. Emiatt 
Franciaország egy 56 milliárd dolláros szerződéstől esett el. 
 
A Brexit miatt zárja be 11 francia üzletét a Marks & Spencer 
A brit kiskereskedelmi óriásvállalat közölte, hogy mind a 11 franchise-üzlet, amelyet partnerével, az SFH-val működtetett 
Franciaországban, az év végéig bezár. Az M&S szerint ugyanis a Brexit óta fennálló ellátásilánc-problémák “szinte 
lehetetlenné” tették az élelmiszer-ellátás színvonalának fenntartását. 
 
Franciaország: az infláció mértéke jobban nyugtalanítja a kormányt, mint a közgazdászokat 
A francia kormány a közelmúltban hozott intézkedést a lakossági energiafogyasztás támogatásáról, ami közel 6 millió 
francia embert érint és a téli szezon előtt segítséget nyújt az emelkedő energiaárak ellenében. Az áremelkedés az infláció 
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következménye, amelyet normális jelenségkét elemeznek a francia közgazdászok, hiszen a járvány előtt több éven 
keresztül túl alacsony volt az infláció mértéke, így az a tény, hogy a gazdaság normalizálódásával visszatér a 2% körüli 
infláció - ami az EKB célja is – pozitívumként értékelendő. Alain Trannoy közgazdász (az Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales intézet igazgatója) szerint a kormány „energiautalványa” nagyon jó intézkedés, hiszen a társadalmat 
érintően is „jobb megelőzni, mint gyógyítani”.  
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Horvátország 

 
Több új határátkelő és egy új autópálya-összeköttetés létesül Horvátország felé 
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy fontos, a határ menti közösségek élete szempontjából is kiemelt jelentőségű 
kérdésekről egyeztetett Horvátország külügyminiszterével, illetve a területfejlesztésért és európai uniós alapokért felelős 
miniszterével, Gordan Grlic-Radmannal és Natasa Tramisakkal. Jelenleg hét átkelő van a határon, s az átlagos távolságuk 
egymástól 50 kilométer, míg Nyugat-Európában ez mindössze 2-4 kilométer. Mint ismert, az M6-os autópályát 
meghosszabbítják a határig, miközben a horvátok is építkeznek, amelynek végén, 2024-ig Ivándárdánál összekötik a két 
autópályát. Folytatódik a Murakeresztúr és Kotoriba közötti híd építése is a Murán, s a tervezésre vonatkozó pénzügyi 
forrásra közösen pályázott és nyert a két ország az EU-nál. Új átkelőt nyitnak Sárok és Főherceglak (Knezevo), illetve 
Zákány és Gotalovo között, néhány kilométerre rövidítve a kerülőket a helyiek számára. Mindemellett fokozni kívánják 
az energetikai együttműködést is, ezért a kormány javaslatot tett a magyar és a horvát gázvezetékrendszer 
integrációjára, hogy ezáltal is erősödjön a régió versenyképessége. 
 
Horvátország 818 millió eurót kap előre az EB helyreállítási csomagjából 
Az Európai Bizottság a 6,3 milliárd eurós segélycsomagból 818,4 millió eurót (956 millió dollárt) biztosít előlegként 
Horvátországnak az ország koronavírus-járványt követő helyreállítási tervének megvalósítására. A támogatásból többek 
közt a vezető nélküli személygépjárművek kutatására és fejlesztésére, az 5G-hálózathoz való hozzáférés biztosítására, az 
energiahatékonyságra irányuló és a megújuló energiák használatát ösztönző projekteket finanszírozzák. 
 
Védettségi igazolás: szigorítanak Horvátországban a szabályozáson 
Horvátországban e héttől kezdve mindenki számára kötelezővé teszik a védettségi igazolást az egészségügyi és szociális 
intézményekben. Arról, hogy október elejétől az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozóknak rendelkezniük kell 
oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív koronavírusteszttel, a múlt héten tett bejelentést Vili Beros 
egészségügyi miniszter. A nemzeti válságstáb által elfogadott rendelkezés szerint ezt kiterjesztik minden olyan 
szolgáltatásra is, amely ezen intézményeken belül működik. Azoknak a dolgozóknak, akik nincsenek beoltva, és nem 
estek át a betegségen, hetente kétszer koronavírustesztet kell végeztetniük. Védettségi igazolással kell rendelkezniük a 
betegeknek, de az őket kísérőknek, illetve látogatóknak is. Kivételt képeznek ez alól a 12 évnél fiatalabb gyerekek. 
 
Kétszer annyi magyar utazott Horvátországba idén, mint tavaly 
A küldő országok között Magyarország vendégszámban és vendégéjszakában egyaránt a hetedik legjelentősebb a horvát 
piacon. Szeptember végéig a vártnál is több, összesen 442 ezer magyar vendég 2,464 millió vendégéjszakát töltött 
Horvátországban, ami a turisták számában 98, az ott töltött időt illetően 89 százalékos bővülés 2020-hoz képest. A 
magyar turisták száma a kiemelkedő 2019. évinél 29 százalékkal volt eddig kevesebb, a vendégéjszakákban pedig 23 
százalékos a csökkenés. 
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Horvátország 2025-re már hidrogéntermelő üzemet akar 
A horvát kormány már a nemzeti hidrogénstratégia elfogadására készül, ebben az INA kulcspozícióba kerülhet. Még 
februárban kezdeményezte a horvát kormány, hogy készüljön az ország számára olyan hidrogénstratégia, amely 
egyrészt 2050-ig kijelöli a pályát az új energiaforrás előtt, másrészt viszont a 2021-25 közötti időszakban elkezdi 
részleteiben is kidolgozni, hogy hol a helye az energiamixben a jövő tüzelőanyagának. A horvát hidrogénipar jelentős 
részben az INA megépítésre váró kapacitásaira épül, az olajipari vállalat már dolgozik a hidrogén közlekedésbe történő 
bevezetésének előkészítésén. 
 
Komoly fejlesztés előtt a népszerű horvát kikötő 
A 38,5 hektáros területen fekvő, 450 méter hosszú partszakasszal büszkélkedő Vukováron lévő egyetlen horvát dunai 
teherhajó-kikötő befogadóképessége évente 1,5 millió tonna. De ennek a kapacitásnak csak a felét tudják kihasználni, 
túlnyomórészt szemesterményt, főleg búzát és kukoricát mozgatnak itt, pedig a daruk konténerek rakodására is 
alkalmasak. A marina évek óta nyereségesen működik, még a tavalyi pandémia idején is 13 millió kuna (csaknem 610 
millió forint) bevétele volt. A vukovári rakpart magánosításával az állam első ízben 2014-ben próbálkozott, de ez végül 
adminisztrációs hibák miatt meghiúsult. Tavalyelőtt elkezdődött a cég átvilágítása, ám a járvány megakasztotta a 
folyamatot. Most újabb pályázatot írtak ki a társaság állapotfelmérésére, és amint megvan az audit, jöhet a privatizáció 
meghirdetése. A kikötő ígéretes lehetőségeket kínál a fejlesztőnek, hiszen amint az ország csatlakozik a schengeni 
egyezményhez, Vukovár lesz a térség legdélebbi folyami marinája. Ez pedig felgyorsítja a fuvarozást és jelentősen 
megnövelheti a személyi forgalmat, a dunai turizmust. 
 
Horvátországban 3,1%-kal nőttek a fogyasztói árak augusztusban 
Horvátországban a fogyasztói árak augusztusban 3,1%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, miután 
júliusban 2,8%-kal emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján az index 0,2%-kal nőtt augusztusban, a júliusi azonos 
mértékű növekedés után. 
 
Horvátország 15,6 millió kunával (2,1 millió euró) támogatja a járvány által sújtott utazási irodákat 
A horvátországi turisztikai és sportminisztérium 15,6 millió kuna (2,4 millió dollár/2,1 millió euró) támogatást nyújt a helyi 
utazási irodáknak, hogy segítsenek nekik enyhíteni a Covid-19 járvány negatív hatásait. A támogatást 307 utazási iroda 
között osztják szét. 
 
Horvátország ipari értékesítése júliusban 17,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest 
Horvátország ipari értékesítése éves összehasonlításban 17,8%-kal nőtt júliusban, miután júniusban 20,8%-kal bővült. 
Havi összehasonlítás alapján az ipari értékesítés júliusban 0,5%-kal csökkent, a júniusi 2,6%-os visszaesést követően. 
 
Horvátországban 7,3%-ra csökkent a munkanélküliség augusztusban 
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta augusztusban 7,3%-ra csökkent a júliusi 7,4%-ról. Augusztusban a 
munkanélküliek száma Horvátországban 125 501 fő volt, ami 0,4%-kal kevesebb, mint egy hónappal korábban, és 17,1%-
kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
 
Horvátországban 1,9%-kal nőttek a nettó átlagbérek júliusban 
Horvátországban az átlagos nettó havi bérek júliusban éves szinten 1,9%-kal nőttek a júliusi 3,8% után. Havi 
összehasonlítás alapján az átlagos nettó havi fizetés 2%-kal 7046 kunára csökkent (1099 USD/938,7 euro), miután 
júniusban 1%-kal emelkedett. 
 
A horvátországi szállás- és vendéglátóipar 3,4 milliárd kuna (454 millió euró) veszteséget könyvelt el 2020-ban 
A horvátországi szálláshelyek és vendéglátóipari vállalatok vesztesége 3,4 milliárd kunát (532 millió dollár/454 millió euró) 
tett ki tavaly, tevékenységüket súlyosan érintette a koronavírus-járvány. Bevételeik 43,2%-kal, 17,6 milliárd kunára estek 
vissza 2020-ban, összköltségük tavaly 21,3 milliárd kuna volt. 
 
Az Adriai-tenger védelmére szólítottak fel horvát tudósok 
Horvát tudósok egy csoportja nyilvános felhívást intézett a parlementhez és a kormányhoz, amelyben arra szólítottak fel, 
hogy mielőbb fogadjanak el konkrét cselekvési tervet az Adriai-tenger védelmére, amely szerintük elengedhetetlen a 
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horvát társadalom fenntartható fejlődéséhez. Az Adriai-tengerben egyre több nem őshonos faj jelenik meg, trópusi 
halak, algák, baktériumok és kocsonyás organizmusok. Sokan közülük idegenhonos (invazív) fajok és gyakran 
mérgezőek. A horvát tudósok azt állítják: a változások visszafordíthatatlanok, az Adriai-tenger hőmérsékletének 
emelkedése a tengerszint és a sótartalom növekedéséhez vezet, valamint fokozott rétegződést eredményez, ami 
közvetlen hatással van a tengeri áramlatok körforgására és viharhullámok megjelenésére. 
 
A horvát állampolgárok is beutazhatnak vízum nélkül az Egyesült Államokba 
Andrej Plenkovic horvát kormányfő üdvözölte az amerikai belbiztonsági minisztérium döntését, hogy legfeljebb 90 napra 
a horvát állampolgárok is vízum nélkül utazhatnak be az Egyesült Államokba. Plenkovic kiemelte: azzal, hogy 
Horvátország is bekerült az amerikai Vízummentességi Programba (VWP), Zágráb egyik külpolitikai prioritása teljesült, 
ami még szorosabbra fűzi majd a két ország viszonyát. 
 
FORRÁS: 
https://aquamagazin.hu/ 
https://infostart.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
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https://turizmus.com/ 
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Írország 

 
A 2022. évi költségvetés-tervezetet október 12-én teszik közzé 
A 4,7 milliárd eurós költségvetési csomagot jövő hétvégén véglegesítik, azonban a mozgástér korlátozott, mivel 
mindössze 1 milliárd euró áll rendelkezésre olyan új kormányzati kiadásokra, amikre eddig még nem vállaltak 
kötelezettséget és 500 millió euró áll rendelkezésre új adóintézkedésekre. 
 
Táppénzt, rugalmas munkavégzést és megélhetési bért ígér az ír kormány 
Az ír kormány „pandémia juttatásokat” ígért a munkavállalók helyzetének javítására. A bejelentett az intézkedések 
között szerepel a távmunka, otthoni munkavégzés biztosítása, a törvényben előírt táppénz, a megélhetési bér és a 
vendéglátóiparban dolgozók számára borravaló adásának új szabályok szerinti bevezetése. 
 
Adóreformok: Írország biztosítékokat vár mielőtt aláírja 
Írországnak biztosítékokra van szüksége arról, hogy a globális minimum társasági adómérték nem fog változni, valamint, 
hogy azt minden aláíró ország végre fogja hajtani – nyilatkozta Leo Varadkar miniszterelnök-helyettes. A kormány 
valószínűleg aláírja majd a nemzetközi adóügyi reformokat, de csak akkor, ha az OECD vállalja, hogy a megfogalmazást 
15 százalékra módosítja a „legalább 15 százalék” helyett. A végső döntés várhatóan jövőhéten születik. 
 
Bloomberg: Írország kezeli a legjobban a járványt 
A Bloomberg koronavírus-járványra adott nemzeti választ rangsoroló listája (Covid Resilience Ranking) élén jelenleg 
Írország áll. A vírusfertőzést, az egészségügyi ellátás minőségét, a védőoltások lefedettségét és a halálozási arányt 
számításba vevő lista szerint Írország kezelte a legjobban a járványt. 2021. januárjában Írország még csak a 40. helyen 
állt.  
 
Írország lakossága az egyik legjobban átoltott Európában 
Írországban a 18 év feletti lakosság 91,4%-a már teljes immunitással rendelkezik. A 12 év feletti lakosság 90,5% pedig már 
megkapta legalább az első oltást.  
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Újabb enyhítések Írországban 
Szeptember 20-tól szervezett beltéri csoportos (sport, művészeti és kulturális) tevékenységek már 100 fős létszámmal 
tarthatók, amennyiben a jelenlevők rendelkeznek immunitással. Megkezdődik az irodai munkavégzéshez való 
visszatérés szakaszos visszavezetése is. 
 
Globális Innovációs Index: Írország a 19. helyen 
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által közzétett 2021. évi Globális Innovációs Index rangsor Írországot a 19. 
helyre sorolja a 132 országot tartalmazó listán. A tavalyi eredményhez képest ezzel Írország négy helyet esett vissza.  
 
Írország továbbra is ellenzi a nemzetközi minimumadó reformokat 
Írországnak „teljes bizonyosságra” van szüksége, mielőtt aláírna bármilyen nemzetközi adózási megállapodást – 
nyilatkozta Michael McGrath közkiadásokért felelős miniszter. Paschal Donohoe pénzügyminiszter elismerte, hogy 
Írország lehet, hogy soha nem csatlakozik az globális adómegállapodáshoz.  
 
A külföldi nagyvállalatoktól függ az ír társasági adóbevétel jelentős része 
A 2020. évi társasági adóbevételek megugrása teljes mértékben az IKT szektornak köszönhető, mely magába foglalja az 
Írországba betelepült nagy digitális multinacionális vállalatokat. Az ágazatból származó adóbevételek a 2019. évi 1,12 
milliárd euróról 2020-ra 2,88 milliárd euróra emelkedtek. A külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok a társasági 
adófizetés 82 százalékát tették ki 2020-ban, szemben a 2019-es 77 százalékkal. 
 
Írországban is emelkednek az energiaárak 
A magasabb nemzetközi gázárak hatással vannak a villamosenergia-termelés költségeire, mely következtében az ír 
lakosság is magasabb árakkal szembesül csakúgy, mint más országok Európa-szerte. Ezzel párhuzamosan az ír 
villamosenergia-rendszerben számos kimaradás is tapasztalható az erőművekben. Ezen tényezők összessége miatt az ír 
háztartások a téli időszakban akár 400 euróval többet is fizethetnek az áramért és a fűtésért.  
 
FORRÁS: 
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Koszovó 

 
A szerbek 11. napja állnak a barikádokon Koszovó északi részén 
A koszovói szerbek már 11. napja tüntetnek Jarinjénél és Brnjaknál, a közigazgatási átkelőhelyekre kivezényelt koszovói 
rendőrség különleges egységei és a rendszámtáblák cseréjére vonatkozó pristinai döntés miatt. A Leposavić-Raška és a 
Zubin Potok-Ribariće utakat lezárták, az átkelőkön pedig csak gyalog lehet átjutni, a ROSU különleges rendőri erők pedig 
nem vonulnak vissza. A belgrádi és pristinai küldöttség tegnap este külön-külön tárgyalásokat folytatott Miroslav 
Lajčákkal Brüsszelben. A belgrádi küldöttség információi szerint nem született megállapodás. A tárgyalások 
folytatódnak, de még nem pontosították, hogy mikor és milyen formában. 
 
Koszovó gazdasági növekedése a második negyedévben éves szinten 16,28%-ra gyorsult 
Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) 16,28%-kal nőtt éves összehasonlításban 2021 második negyedévében, miután az 
előző negyedévben 4,22%-kal nőtt. Koszovó GDP-je folyó áron 1,96 milliárd euró (2,3 milliárd dollár) volt az április-júniusi 
időszakban. A legnagyobb mértékben a nagy- és kiskereskedelem, a szállítás, a szállás- és élelmiszer szolgáltatás, az 
ingatlantevékenység, az építőipar, a pénzügyi és biztosítási tevékenység, a tudományos, szakmai és műszaki 
tevékenység, valamint az adminisztratív és támogató szolgáltatások járultak hozzá a gazdasági növekedéshez. 
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A koszovói kereskedelmi hiány augusztusban éves szinten 54%-kal nőtt 
Koszovó kereskedelmi hiánya éves összehasonlításban 54%-kal, 352,6 millió euróra (413,9 millió dollár) nőtt 
augusztusban. Az export éves szinten 89,4%-kal, 64,9 millió euróra, míg az import 58,6%-kal, 417,5 millió euróra bővült. 
Koszovó fő exportcélpiacai augusztusban Albánia, az Egyesült Államok és Észak -Macedónia voltak. Az ásványi termékek, 
élelmiszerek, italok és dohány, valamint a gépek, mechanikai és elektromos berendezések tették ki Koszovó importjának 
nagy részét augusztusban. A behozatal jelentős része Németországból, Törökországból és Kínából származott. 
 
Koszovóban megkövetelik a koronavírus-mentesség igazolását az éttermekbe, nyilvános helyekre való belépéshez 
Szeptember 27-től az állampolgároknak érvényes oltási igazolást, a közelmúltban elvégzett negatív teszteredeményt, 
vagy igazolást kell bemutatniuk arról, hogy felépültek a betegségből a vendéglátóhelyekre, bevásárlóközpontokba, 
színházakba, könyvtárakba és mozikba való belépéshez, valamint sportesemények látogatásához. Továbbá az éttermek 
és bárok beltéri egységei 50%-os, kültéri egységei 70%-os kapacitással működhetnek és 21.30-ig tarthatnak nyitva. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
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Lengyelország 

 
A lengyel kormány a felére csökkentette a tervezett költségvetési hiányt 
A lengyel költségvetési törvény tervezett módosítása szerint a rögzítetthez képest felére csökken az idei tervezett 
költségvetési hiány, miközben nőnek a kiadások és a bevételek is, utóbbi mintegy 6 ezer milliárd forintnak megfelelő 
összeggel - közölte kedden Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. 
 
Lengyelország 2004 óta nagy összeget veszített az uniós transzfereken 
Lengyelország a 2004 és 2020 közötti időszakban több mint 41 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget veszített az 
Európai Unión (EU) belüli pénzügyi transzfereken - közölték a lengyel uniós tagság gazdasági mérlegét összegző, hétfőn 
a szejmben ismertetett jelentés készítői. 
 
Bírságot szabott ki az EU Lengyelországra egy vitatott szénbánya miatt 
Az Európai Unió Bírósága napi 500 ezer euró, az Európai Bizottságnak kifizetendő pénzbüntetésre kötelezte 
Lengyelországot, amiért az nem szüntette be a lignitkitermelési tevékenységét a cseh-lengyel határon fekvő Turów 
szénbányában - közölte hétfőn a luxemburgi székhelyű testület. Fontos tudni, hogy ez nem az a bírság kiszabás, ami 
folyamatban van amiatt, mert Lengyelország nem akarja végrehajtani az Európai Bíróság egy másik ítéletét, a lengyel 
bírósági fegyelmi kamara átalakításával kapcsolatos döntést. Abban a hírek szerint napi 1 millió eurós bírság kiszabását 
kérte az Európai Bizottság az Európai Bíróságtól, így tehát a két ügybeli bírság majd összeadódna. 
 
A magyar borokat bemutató rendezvénysorozatot tartottak Lengyelországban 
Öt magyarországi borvidék tizenhárom borászata mutatkozott be az elmúlt napokban a lengyelországi fővárosban, 
valamint Krakkóban és Wroclawban is szervezett, a Magyar Borok Kampány (Wina Wegierskie Roadshow) nevű program 
keretében – közölte Csiba-Herczeg Ágnes, a sorozat szervezője. 
 
Elvéreznek a kisboltok Lengyelországban 
Lengyelországban az elmúlt egy évben 1600 kisbolt húzta le végleg a rolót, pedig a vasárnapi zárva tartás bevezetésének 
egyik célja ezek segítése volt az áruházakkal szemben, mivel, ha a tulajdonos dolgozik, akkor nyitva lehetnek a hét utolsó 
napján is. 
 
Elkészült a Cordia varsói toronyháza 
Toronyházat adott át a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia Varsóban, az első lakók már költöznek az 54,5 méter magas 
Horyzont Praga elnevezésű épületbe, amely a fejlesztő eddigi legmagasabb lakóháza. A Cordia Lengyelországban 3500 
lakás építését tervezi a jelenleg kivitelezés alatt álló közel 900 darabon túl. 
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A lengyelek az EU-t választják 
A lengyelek több mint kétharmada szerint az Európai Unió előnyei felülmúlják a hátrányait, ezért összességében jó, hogy 
országuk ennek az államszervezetnek a tagja. Főként az uniós támogatásokat tartják előnyösnek. 
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Montenegró 

 
A montenegrói kereskedelmi hiány 15,2%-kal nőtt éves szinten az év első nyolc hónapjában 
Montenegró kereskedelmi hiánya 15,2%-kal, 1,21 milliárd euróra (1,56 milliárd dollár) bővült az előző évhez képest 2021 
első nyolc hónapjában. Az export 15,4%-kal, 266,2 millió euróra, míg az import 15,2%-kal, 1,596 milliárd euróra nőtt a 
január-augusztusi időszakban. Montenegró legfontosabb exportpiacai Szerbia (69,1 millió euró), Bosznia-Hercegovina 
(21,3 millió euró) és Olaszország (18,1 millió euró) voltak. Az országba irányuló behozatal elsősorban Szerbiából 
származott, amely 321,2 millió euró értékben, Németország 148,8 millió euró, Olaszország pedig 102,6 millió euró 
értékben exportált Montenegróba. 

 
Vállalkozók tiltakoztak Montenegróban 
Tiltakoztak a montenegrói cégtulajdonosok, mert a kormány bevezette, hogy a vendéglátóhelyek mellett a plázákba 
lépéskor is oltási igazolást kell felmutatni. Az intézkedés következtében visszaesett a vásárlás a montenegrói 
bevásárlóközpontokban. A cégtulajdonosok úgy vélik, hogy diszkrimináció éri őket és jelentős bevételtől esnek el. 
Montenegróban a felnőtt lakosság 50,3 százalékát oltották be a védőoltás legalább egy adagjával. Mindkét dózist a 
felnőttek több mint 44 százaléka kapta meg. 
 
Az EBRD bővíti az energiahatékonysági programot a lakosság számára a Nyugat-Balkánon 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) azt tervezi, hogy 2022-ben bővíti a Zöld Gazdaság Finanszírozási 
Eszközét (GEFF) a Nyugat-Balkánon, miután a programon keresztül mintegy 45 millió eurót (52,6 millió dollárt) fektetett 
be a háztartások energiahatékonysági fejlesztéseibe. Kevesebb mint 4 év alatt több mint 9000 nyugat-balkáni háztartás 
fektetett be olyan energiatakarékos technológiákba, mint a szigetelés, hőszivattyúk, új ablakok vagy napelemek, ami 
évente több mint 12 000 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást. 
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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. 
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A német kormány modellje szerint hamarosan vége lesz a koronavírus-járványnak! 
Kezdete után két évvel, 2022 tavaszán érhet véget Németországban a koronavírus-járvány a szövetségi kormány 
egészségügyi minisztere szerint. Jens Spahn egy szerdai lapinterjúban elmondta, hogy jövő tavasszal alakulhat ki az új 
típusú koronavírussal szembeni közösségi immunitás, amely véget vet a járványnak. "Ha nem jelenik meg olyan új 
vírusváltozat, amely ellen nem hatékony a védőoltás, akkor tavasszal túl leszünk a világjárványon és visszatérhetünk a 
normalitáshoz" – mondta. 
 
A német felnőttek háromnegyedét teljesen beoltották 
A felnőttek csaknem háromnegyede megkapta már a teljes védőoltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta 
betegség (Covid-19) ellen Németországban a kedden közölt hivatalos adatok szerint. A Robert Koch közegészségügyi 
intézet (RKI) kimutatása szerint a 18 éven felettiek 74,7 százaléka rendelkezik teljes oltással, a 12-17 éves korosztályban 
pedig 33,2 százalék. Legalább egy adag védőoltást a felnőttek 78,6 százaléka és a 12-17 évesek 41 százaléka kapott. 
 
Német választás 2021: győzött az SPD, történelmi vereséget szenvedett Merkel pártja 
Az összesített szavazatok alapján győzött az SPD, a szociáldemokraták pártja lesz a legerősebb a Bundestagban. A 
CDU/CSU rekordgyengén teljesített, míg a Zöldek fennállásuk legjobb szereplését érhették el a 2021-es német 
választáson. A Baloldal pedig ugyan bejut a német szövetségi törvényhozásba, de elveszítette frakcióját. A lehetséges 
koalíciók közül most a közlekedési lámpa- és a Jamaica koalíciónak van a legnagyobb esélye. Az FDP és a Zöldek döntenek 
Németország következő kancellárjának sorsáról, aki legnagyobb valószínűséggel Olaf Scholz lesz. 
 
Vasárnap kezdik a tárgyalásokat az új német kormány megalakításáról 
Egy héttel a németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után, vasárnap kezdi el a győztes Német 
Szociáldemokrata Párt (SPD) a következő kormány megalakítását szolgáló tárgyalásokat - jelentették be szerdán 
Berlinben. Lars Klingbeil főtitkár tájékoztatóján elmondta, hogy vasárnap délelőtt a liberális Szabad Demokrata Párt 
(FDP), este pedig a Zöldek küldöttségét fogadják. 
 
Uniós szintű vitákhoz vezethet a német választás 
A német választás eredményének fontos következményei lesznek az Európai Unió jövőjére nézve is. Bár biztos, hogy 
Európa-párti erők fogják alkotni a következő kormánykoalíciót Berlinben, komoly vitákra lehet számítani uniós szinten – 
írja a Politico. Ami az új kormány várható intézkedéseit illeti, a Zöldek vélhetően sokkal erősebben fogják követelni az 
uniós klímacélok teljesítését, azonban a választási eredmények fényében komoly vitákra kell számítani ezek 
finanszírozási módját illetően. Ehhez kapcsolódóan főleg az FDP-nek juthat fontos szerep, amely ellenzi például a közös 
kötvénykibocsátási programot az Európai Unión belül és elsősorban a költségvetési fegyelem híve. Az SPD és a Zöldek 
azonban nyitottabbak a kötvényprogram folytatására és felpörgetnék az állami beruházások volumenét is. 
 
Maas a német külpolitika folytonosságára számít 
A külügyminiszter fontosnak tartja, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek a nemzetközi kérdéseknek. Heiko Maas német 
külügyminiszter a német külpolitika folytonosságára számít a szeptember 26-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) 
választásokat követően. "A német külpolitika megbízhatóságára a jövőben is lehet építeni" – jelentette ki a 
szociáldemokrata politikus New Yorkban, ahol az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának általános vitáján vesz részt. 
 
Németország modernizációra szorul, Európa pedig a németekre 
Bármilyen kormánykoalíció alakul Németországban, a legfontosabb feladata az lesz, hogy megelőzze a gazdaság 
visszacsúszását a fokozódó globális versenyben, ehhez pedig költeni kell. Angela Merkel 16 év után távozik Németország 
éléről, általánosságban pozitívnak tekintett öröksége mellett azonban kínzó problémákat is hagy maga mögött. 
Továbbra is bivalyerős ipara ellenére Európa legnagyobb gazdasága kimaradt a digitalizáció élvonalából, az elöregedő 
társadalomban akadozik a munkaerő-utánpótlás. 
 
Német gazdasági kilátások: számottevő élénkülés csak jövőre várható 
Miközben a világgazdaság a beoltottak számának folyamatos emelkedése nyomán mind inkább maga mögött tudja a 
koronavírus-járvány teljesítményfékező hatását, a német gazdaság továbbra sem lépett a zavartalan fellendülés útjára: 
az előgyártmányok beszerzésében kialakult hiányhelyzet – a hazai és külföldi kereslet erőteljes élénkülése ellenére – 
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nagyban fékezi, (időben elnyújtja) a német iparnak a válságból való kilábalását, s ennek folytán újabban az export is 
kezdett veszíteni a lendületéből. Közben azon szolgáltatói tevékenységet folytató vállalatoknak, melyek a nyár folyamán 
még sokat profitáltak a járvány lecsöndesedéséből, a negyedik hullám erősödése folytán tevékenységük újbóli 
lefékeződésével kell számolniuk, bár olyan szigorú korlátozásokra, mint amelyeket az elmúlt télen bevezettek, az oltottak 
számának emelkedésének köszönhetően nem lesz szükség.  
 
Egyre bénítóbb a német ipar alapanyaghiánya 
Egyre súlyosabbá válik Németországban az alapanyagok hiánya, szeptemberben már az iparvállalatok 77,4 százaléka 
számolt be szűk keresztmetszetről a nyersanyagok és a részben feldolgozott termékek beszerzése terén – közölte a 
müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet. Ezzel zsinórban már második hónapja dönt negatív rekordot a feldolgozóipar, 
augusztusban a vállalatok 69,2 százaléka panaszkodott az ellátási lánc akadozásáról. Rengeteg megrendelés fut be a 
vállalkozásokhoz Európa legnagyobb gazdaságában, ám ha egyszerűen nem tudják legyártani az árut, mindhiába – 
emelte ki a jelentés kapcsán Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője. 
 
5 százalék körüli inflációra figyelmeztet a német jegybank 
A már így is magas szintekről valószínűleg tovább gyorsul, és a jövő év közepéig a 2 százalékos célszám fölött maradhat 
az infláció Németországban a Bundesbank szerint. Németország központi bankjának elemzői a hétfőn közzétett 
szokásos havi jelentésben arra figyelmeztettek, hogy szeptembertől az év végéig átmeneti tényezők hatására az inflációs 
ráták a 4 százalék és 5 százalék közötti sávba emelkedhetnek, majd a jövő év elején jelentősen lassulhat a pénzromlás 
üteme. 
 
Egy új pályázat élénkíti a magyar-német kutatási kapcsolatokat 
Elindult az EUREKA nevű pályázati program keretében a magyar-német alprogram, amely a két ország cégeinek és 
kutatóintézményeinek piacorientált együttműködéseit támogatja mind a német, mind a magyar állam által 7-7 millió 
eurós támogatással, így a programból a magyar cégek 2,5 milliárd forintnyi forráshoz juthatnak - jelentette be csütörtök 
reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). 
 
Vasúti szervizközpontot hozott létre Budapesten a Knorr-Bremse 
A Knorr-Bremse 2,5 milliárd forintból vasúti szervizközpontot hozott létre Budapesten - jelentette be az átadó 
rendezvényen a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás közölte, hogy a beruházás 55 új munkahelyet teremt. A 
foglalkoztatást - mint mondta - a kormány kezdetektől fogva kulcsfontosságúnak tekinti, a megközelítőleg 500 milliárd 
forintnyi állami támogatás a járvány idején csaknem 280 ezer munkahely megőrzését vagy létrehozását segítette. 
 
A gáz árának emelkedése megviseli Németországot 
Az év eleje óta megháromszorozódott és történelmi csúcsra emelkedett a földgáz világpiaci ára, ami erősen megviseli a 
német gazdaság több ágazatát és a lakossági fogyasztókat - írta a Handelsblatt című német üzleti lap egy keddi 
összeállításában. A fosszilis energiahordozó ára az utóbbi években megawattóránként 15-20 euró között ingadozott, az 
idén viszont folyamatosan emelkedett és szeptemberben elérte a 65 eurót. 
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Olaszország 

 
Működni látszik az olasz oltási szigor 
Minden dolgozónak kötelező az oltás október közepétől, meg is nőtt az oltási kedv. Aki nem engedelmeskedik, annak 
bírságot kell fizetnie a kontinens legtöbb koronavírushoz kötődő halálozás rekordját tartó országban. Olaszország 
kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltást az ország összes dolgozója számára október 15-től. A Reuters szerint a 
döntés szinte azonnal az oltásra regisztrálók gyors növekedéséhez vezetett. Az intézkedés értelmében az október 15. 
után oltatlanul dolgozni menőknek 600 és 1500 euró közötti bírságot kell fizetniük, míg a dolgozóik oltatlanságát engedő 
cégek 400 és 1000 euró közötti bírságot fizethetnek. 
 
A fizetését is elveszíti az az olasz dolgozó, akit nem oltanak be koronavírus ellen 
Az állami és magánszektorban dolgozók oltási igazolás nélkül nem veszítik el a munkahelyüket, de bérüket felfüggesztik 
október 15-től az olasz kormány törvényerejű rendelkezése szerint, melyet Sergio Mattarella államfő szerdán írt alá. Ha 
nem rendelkezik védettségi igazolással, a munkaadó feladata lesz az oltás nélküli dolgozót fizetés nélküli szabadságra 
küldeni. A rendelet legutolsó változata értelmében tehát az oltás nélküli munkavállaló nem veszíti el munkahelyét, de 
fizetésétől elesik. A rendelkezés október közepétől december 31-ig érvényes, a járvány miatti egészségügyi vészhelyzet 
határidejéig, amely azonban meghosszabbítható. 
 
Olasz lett Európa legjobb bankja 
Az Instiutional Investor 2021-es rangsorában az Intesa Sanpaolo lett az első az európai bankok között, egyben a legjobb 
olasz nagyvállalatként is az Intesa Sanpaolot nevezték meg, ezzel ismerve el a pénzügyi elemzőkkel és intézményi 
befektetőkkel kialakított kiváló kapcsolatait, és figyelembe véve az ESG területen elért eredményeit. 
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Románia 

 
Románia nagy tervére is rábólintott az EU 
Zöld utat kapott az Európai Bizottságtól a román nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv (PNRR), amely a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk felszámolását célzó európai uniós pénzügyi csomagból 
Romániának jutó 29,2 milliárd euró felhasználási módját részletezi. A román helyreállítási terv az új nemzedéket 
szolgálja, 41 százaléka a zöld energia meghonosítását támogatja. 
 
Október 4-én szavaznak a Cîțu-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról 
A miniszterelnök alkotmányellenesnek tartja a korábbi kisebb koalíciós partnerének ellene irányuló indítványát, azonban 
a PSD indítványáról már jövő héten szavaznak a román parlamentben. A PSD előrehozott választásokat szeretne, 
ugyanakkor Cîțu bukásához az USR-PLUS és az AUR szavazatai is szükségesek, akik egy saját indítvánnyal akarják 
megbuktatni a kormányt. 
 
Pártelnökké választották a román kormányfőt 
Florin Cîțu kormányfőt választotta a következő négy évre elnökévé a román kormány vezető erejét képező Nemzeti 
Liberális Párt (PNL). A bukaresti Romexpo kiállítási központban tartott, feszült légkörű tisztújításon Cîțu 2878 szavazatot, 
ellenfele, a pártot négy éve vezető Ludovic Orban képviselőházi elnök 1898 voksot kapott. 
 
Lemondott a román agrárminiszter 
Bejelentette lemondását szeptember 28-án Adrian Oros román mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. A politikus 
azzal indokolta döntését, hogy Florin Citu miniszterelnök sosem kezelte prioritásként a mezőgazdaságot, az ágazat 
költségvetése idén a tavalyi szint 60 százalékára csökkent, a csaknem 30 milliárd eurós román helyreállítási tervnek 
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(PNRR) az Európai Bizottság által jóváhagyott változatában pedig nem maradt benne a tárca egyetlen nagyszabású 
projektje sem. 
 
CFA Románia: 6,8 százalékos költségvetési hiány várható idén 
A CFA Románia legfrissebb jelentése szerint 6,8 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány várható 2021-ben. A 
befektetési szakértőket tömörítő szervezet minden hónap utolsó hetében felmérést készít a pénzügyi elemzők körében 
Románia gazdaságának egy éves távlatairól. Közleményük szerint a válaszadóik 4,38 százalékos inflációt és 53 százalékos 
GDP-arányos államadósságot jósolnak 12 hónap múlva. A megkérdezett elemzők 87 százaléka szerint a lej gyengülni fog 
az euróval szemben a jelenlegi értékéhez képest a következő egy évben, a szakértők fél év múlva átlagban 5,0196 lejes, 
egy év múlva 5,0672 lejes euró-árfolyammal számolnak. 
 
Kijárási tilalom lépett életbe Romániában 
Bukarest vörös besorolásba került járványügyi szempontból, miután szeptember 22-én meghaladta a lakosság három 
ezrelékét az utóbbi két hétben azonosított koronavírus-fertőzések száma, Temesváron pedig korlátozzák a kijárást. A 
háromezrelékes fertőzési ráta felett a kormány múlt heti határozata értelmében csak az uniós digitális védettségi 
igazolással lehet belépni a vendéglátóhelyekre, mozikba, színházakba és sportlétesítményekbe, de a nagyobb létszámú 
magánrendezvényeken is csak azok vehetnek részt, akik felvették az oltást, legalább fél éve kigyógyultak a fertőzésből, 
vagy friss teszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek. Romániában szeptember 28-tól kezdődően bárki megkaphatja a 
koronavírus elleni harmadik oltást, ha legalább fél éve megkapta már a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca 
oltóanyagának második dózisát 
 
Nőtt a román agrár külkereskedelmi mérleg hiánya 
Az idei első fél évben 31 százalékkal, 1,27 milliárd euróra nőtt a román agrár külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi év 
azonos időszakához mérten. Tavaly a január és június közötti időszakban 971,88 millió euró volt a deficit. Az idei első fél 
évben Románia 3,63 milliárd euró értékben exportált agrártermékeket, ami növekedést jelent a tavalyi azonos 
időszakban jegyzett 3,42 milliárd euróhoz képest. Ugyanakkor az agrárimport értéke elérte a 4,9 milliárd eurót a tavalyi 
4,39 milliárd euró után. Értékben kifejezve a román agrárexporthoz legnagyobb mértékben a kukorica (737,2 millió euró) 
és a búza (467 millió euró) járult hozzá. Ugyanakkor a kukorica az agrárimportban is az első helyet foglalja el, a behozott 
kukorica értéke 252,58 millió euró, majd a fagyasztott sertéshús következik 246,99 millió euró értékben, és Románia 
közel 200 millió eurót költött a különböző péktermékek importjára.      
 
Románia építőipari termelése éves szinten 3,1%-kal nőtt a január-júliusi időszakban 
Románia építőipari termelése 3,1%-kal nőtt éves szinten 2021 első hét hónapjában. A szezonálisan kiigazított adatok 
szerint az építőipari termelés éves szinten 4,4%-kal növekedett a vizsgált időszakban 
 
Az infláció mellékhatása: nagyon megnőhetnek az államadósság finanszírozási költségei 
Kedvező forgatókönyv esetén is legalább 6 milliárd lejjel (1,2 milliárd euró) fogják meghaladni a 2022-es kiadások az 
ideieket. Románia jelenleg is drágábban jut hitelhez a nemzetközi pénzpiacról, mint a térség más államai. Tíz éves 
futamidejű hitelt Románia 3,94 százalékos kamatra tud felvenni, míg Magyarország csak 3,05 százalékos kamatra. 
 
Nőtt a romániai munkaképes lakosság foglalkoztatottsági aránya  
Az év második negyedében a munkaképes lakosság (15-64 év) foglalkoztatási rátája 62,4%-os volt, 1,6 százalékponttal 
magasabb, mint az előző trimeszterben.  
 

Csődbe ment a legnagyobb román biztosító 
Romániában a pénzügyi felügyelet bevonta a legnagyobb biztosítótársaság, a City Insurance működési engedélyét, 
miután a vállalat nem tett eleget a hatósági tőkeemelési kéréseknek. A biztosítótársaság júniusban került hatósági 
felügyelet alá, akkor vállalta, üzleti tervet mutat be arról, hogy képes finanszírozni további működését és eleget tenni a 
kártérítési követeléseknek. A pénzügyi felügyelet a működési engedély bevonása mellett elutasította az üzleti és az 
átszervezési tervet, fizetésképtelenné nyilvánította a biztosítót, valamint elindította azt az eljárást, amely alapján kéri a 
bíróságtól a csőd megállapítását. 
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Üzembe helyezték a román-magyar határ mentén az első folyami hulladékmentesítő rendszert 
Felavatták a romániai Bihar megyében az első folyami hulladékmentesítő szűrőrendszert, amely megakadályozza, hogy 
jelentős mennyiségű műanyag és egyéb természetű hulladék jusson a folyókon keresztül Magyarországra. Tánczos Barna 
romániai környezetvédelmi miniszter az átadáskor elmondta, hogy ez az első olyan szűrőrendszer a tervezett 
tizenkettőből, amely megakadályozza a szemét átjutását a folyóvizeken keresztül a szomszédos országokba. A többi 
hasonló berendezés kiépítése és üzembe helyezése az előkészítés különböző fázisaiban van. 2021 végéig hét újabb 
szűrőrendszer terve készül el, ezeknek már kiválasztották a helyszínét és tavasszal elindulnak az építési munkálatok. 
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Spanyolország  

 
Eddig 400 milliós kárt okozott a kanári-szigeteki lávafolyam, nem tudni, mikor lesz vége 
Elképesztő a pusztítás La Palma szigetén. Szeptember 19-én tört ki a Kanári-szigeteken a Cumbre Vieja tűzhányó, a 
lávafolyam azóta pedig 500 méteres deltatorkolatot vágott magának, letarolva mindent, ami az útjába került, beleértve 
a lakóházakat és többhektárnyi földet is. A kár eddig nagyjából 400 millió euró. 
 
Durván visszanyesték a spanyol GDP-növekedési adatot 
Szinte megharmadolta második negyedéves gazdasági növekedési adatát a spanyol statisztikai intézet. Hideg zuhany, 
miután a hét elején optimista jóslatok láttak napvilágot a spanyol kilábalás kilátásairól. A spanyol gazdaság mindössze 
1,1 százalékkal növekedett az április-júniusi időszakban az előző negyedévhez képest, a korábban becsült 2,8 százalék 
helyett – közölte az országos statisztikai intézet (INE). A bank az egész évre vonatkozó növekedési jóslatát 6,2-ről 6,3 
százalékra emelte. A kormány optimistább: 6,5 százalékot jelzett előre. 
 
Tizenhárom éves csúcson a spanyol infláció 
A spanyolországi fogyasztói árak szeptemberben 4 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, ami 2008 szeptembere 
óta a leggyorsabb ütem – derült ki a nemzeti statisztikai intézet (INE) szerdán közzétett gyorsjelentéséből. Az 
áremelkedését elsősorban az elszálló energiaárak okozták.  
 
Szabadon engedték Szardínián Carles Puigdemont volt katalán elnököt 
Egy szardíniai bíró feltétel nélkül szabadon engedte Carles Puigdemont volt katalán elnököt, miután csütörtökön a helyi 
rendőrség egy Spanyolország által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján őrizetbe vette. A katalán szeparatista és 
európai parlamenti képviselő megpróbálja elkerülni a kiadatását Spanyolországnak, ahol lázadás vádjával kell bíróság elé 
állnia a katalán függetlenségről szóló 2017-es illegális népszavazás megtartásában játszott szerepe miatt.  
 
Így alakult az elmúlt években a spanyol-katalán viszály 
A világ talán leghíresebb függetlenségpárti politikusát, Carles Puigdemont-ot csütörtökön, Szardínián vették ismét 
őrizetbe, ezúttal egy 2019 októberi európai elfogatóparancs alapján. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a katalán-
spanyol viszony alakulását azóta, hogy Katalónia megpróbált függetlenedni a madridi kormánytól. 
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Szerbia 

 
Szijjártó: Szerbia a Balkán kulcsországa 
A Nyugat-Balkán európai integrációjának támogatása a magyar külpolitika egyik legfontosabb célkitűzése – 
hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután New Yorkban megbeszélést folytatott szerb 
kollégájával, Nikola Selakoviccsal és Vjosa Osmani-Sadriu koszovói elnökkel. 
 
Április 3-án lesznek a szerbiai választások 
Az uniós közvetítőkkel folytatott tárgyalásokon a Szerb Haladó Párt (SNS) küldöttsége elutasította a választások 
elkülönítésére vonatkozó kérelmet, és javasolta, hogy választásokat április 3-ra tartsák meg mind az elnökválasztásokat, 
mind pedig a parlamenti és belgrádi választásokat. 
 
Vučić a török elnökkel tárgyalt a boszniai feszültségről és regionális kérdésekről 
Aleksandar Vučić szerb elnök Isztambulban gazdasági kérdésekről, a régió számára fontos témákról, valamint a boszniai 
feszültségről tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Megerősítette, hogy a találkozón szó volt Koszovóról is, s 
elmondta, fontos, hogy Erdogan támogatja a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet, valamint a kompromisszumos 
megoldás elérését. A szerb államfő hangsúlyozta, arra számít, hogy az év végéig sor kerül a török elnök hivatalos szerbiai 
látogatására. 
 
Szerbia három ipari övezetet épít a Morava közlekedési folyosó mentén 
Szerbia három ipari övezet építését tervezi a Morava közlekedési folyosó mentén. A folyosó egy 110 km-es autópálya, 
amely Preljinát és Pojatet köti össze az ország középső részén, és amelyet az amerikai Bechtel és a török Enka építőipari 
konzorcium épít. 
 
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 779 millió eurót tett ki a január és július közti időszakban 
Szerbia 2021 első hét hónapjában 779 millió eurót (913,2 millió dollár) tett ki a folyó fizetési mérleg hiánya, szemben a 
tavalyi hasonló időszak 1,383 milliárd eurós hiányával. Az árukereskedelem az első hét hónapban 3,133 milliárd eurós 
hiányt mutatott, míg a szolgáltatások kereskedelme 891 millió eurós többletet ért el. 
 
Szerbia ipari értékesítése júliusban 25,4%-kal nőtt éves szinten 
Szerbia ipari értékesítése júliusban éves szinten 25,4%-kal nőtt, az előző havi 31,8%-os növekedést követően. A belföldi 
ipari értékesítés éves szinten 29,6%-kal, míg a külföldön elért forgalom 19,3%-kal emelkedett. 
 
A január-júliusi időszakban az összes, Szerbiába irányuló külföldi átutalás értéke 21%-kal nőtt éves szinten 
Az összes, Szerbiába irányuló külföldi átutalás értéke 21%-kal, 1,984 milliárd euróra (2,322 milliárd dollár) nőtt éves 
összehasonlításban 2021 első hét hónapjában. A külföldön dolgozó állampolgárok hazautalásainak összege 24,3%-kal, 
1,451 milliárd euróra emelkedtek éves összehasonlításban. 
 
A szerbiai vállalatok 2020-ban 3,7 százalékkal több dolgozót foglalkoztattak, mint 2019-ben 
Szerbiában tavaly 106.111 gazdasági társaság összesen 1.217.954 munkást foglalkoztatott, vagyis 3,7%-kal többet, mint 
2019-ben. A 250-nél több munkást foglalkoztató gazdasági társaság tavaly 4,7%-kal emelték a dolgozók számát, így 586 
vállalat 523.405 munkást foglalkoztatott, vagyis a gazdaságban dolgozók 43%-át. Az 51-250 munkást foglalkoztató 
vállalatok tavaly 2,7%-kal növelték a dolgozóik számát, így összesen 277.026 személynek adtak munkát. Jelentős 
mértékben, 4,4%-kal nőtt a dolgozók száma a 11-50 munkást foglalkoztató vállalatokban, tehát a 10.822 gazdasági 
társaság összesen 235.532 személyt foglalkoztatott. Tavaly 3,1%-kal csökkent a dolgozók nélküli gazdasági társaságok 
száma, amelyek az összes vállalat 29,7%-át adják, szám szerint 31.465 ilyen társaság van. 
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Három évtized után ismét lesz szerbiai csirkehús az uniós piacon 
Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter Brüsszelben megállapodást kötött a Szerbiából az Európai Unióba történő 
csirkehúsexport engedélyezési folyamatának megkezdéséről. Elmondása szerint a szerbiai csirkehús kivitelének 
engedélyezési folyamata két hét múlva kezdődik meg az Unióban. A sertéshússal kapcsolatban még egy ellenőrzésre 
kerül sor februárban. 
 
Mérsékelten bővülő vendégforgalom 
Az idén eddig országszerte 1,8 millió turistát regisztráltak, köztük 445.711 külföldi volt. Ez csak fele annak, amit a 
világjárvány előtti évben jegyeztek, amikor 3,6 millió turista üdült Szerbiában, és pont annyi, mint amennyi turistát tavaly 
egész évben regisztráltak. A vendégéjszakák száma eddig 6.201.209, ebből a külföldi vendégéjszakák száma 1.264.558. 
A külföldiek Belgrádban tartózkodtak a leghosszabb ideig. Közülük a legtöbben Bosznia-Hercegovinából (10%), 
Törökországból (9,2%), Oroszországból (6,9%), Montenegróból (6,2%) és Romániából (6,1%) érkeztek. 
 
Rekord méretű népességfogyás Szerbiában 
Gordana Bjelobrk, a Köztársasági Statisztikai Intézet demográfiai részlegének vezetője kijelentette, hogy az országban 
ezelőtt sosem volt még ennyi 65 évnél idősebb személy. Elmondása szerint ezzel egyidejűleg csökken az újszülöttek 
száma is, valamint a fiataloknak a fejlettebb országokba való elköltözése is tovább rontja a helyzetet. Kiemelte, hogy 
Szerbián belül is tapasztalható migráció, mégpedig a kevésbé fejletlen régiókból a fejlettebbek felé, mint Belgrád, 
Újvidék, vagy Niš. 
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Szlovákia 

 
Lassabb növekedési tempóra vált Szlovákia 
A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) egy százalékponttal csökkentette a 2021-re vonatkozó gazdasági növekedési prognózisát. 
Peter Kazimír elnök közölte: idén a GDP 3,5%-kal nőhet, miközben kora nyáron még 4,5%-ot vártak. Ebből adódóan 
Szlovákia éves gazdasági összteljesítménye csupán 2022 első felében éri el újra a világjárvány előtti szintet. A járvány őszi 
hulláma, a lakosság alacsony átoltottsága és az autóipari alkatrészhiány miatt továbbra is rengeteg kockázattal kell 
számolni. Másrészt a nemzeti bank szerint jövőre gyorsul a növekedés, 2022-ben 6,3%-os, 2023-ban pedig 4,5%-os GDP-
pluszt várnak.  Bár a járvány miatt egy időre megállhat a foglalkoztatottság növekedése, azonban a 2021-től megélénkülő 
gazdaság hozományaként a munkanélküliek aránya az idei 7%-ról jövőre 6,5, 2023-ra pedig 5,6%-ra eshet vissza. A 
vártnál gyorsabban nő az infláció, idén éves szinten 2,4%-os drágulást várnak 
 
Zuzana Čaputová: a járvány utáni válságkezelés a probléma részévé vált 
Hivatalba lépése óta másodszor tartott évértékelő beszédet a szlovák köztársasági elnök, Zuzana Čaputová a traumák 
évének nevezte az elmúlt évet. Rámutatott, hogy több területen is hiányosságok mutatkoztak, rendkívül túlterhelt volt 
az egészségügyi rendszer, és felhívta a figyelmet a szociális otthonok helyzetére, valamint arra a veszélyre, hogy további 
egészségügyi dolgozók távozhatnak a szlovák egészségügyből. Évértékelőjében a köztársasági elnök bírálta, hogy 
Szlovákiában minimális, az Európai Unió tagállamaihoz viszonyítva a legalacsonyabb támogatást és kompenzációt 
kapták azok a vállalkozók és cégek, amelyek a pandémia alatt nem működhettek. Egyúttal a növekvő árakra is felhívta a 
figyelmet, nőni fog az élelmiszerek és az energia ára, ezt pedig az alacsony bevételű családok érzik meg leginkább. 
 
Szlovákiában ismét életbe lép a kijárási tilalom 
Szlovákiában néhol visszatér a kijárási tilalom - már csak négy járás tartozik a zöld színnel jelölt, úgynevezett megfigyelési 
fázisba. A járások nagy része narancssárga besorolást kapott, 27-et pirossal, négyet pedig már bordó színnel jelölnek. A 
bordó járásokban szeptember 21-től jelentős szigorítások lépnek érvénybe, az egyik legfontosabb változás az este 9 és 
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reggel 5 közötti kijárási tilalom.  További fontos változás, hogy a bordó járásokban újra bevezetik az idősek vásárlási 
idejét, valamint már kültéren is kötelező lesz a maszkviselet – beltérben már FFP2-es védőeszközre van szükség, kültéren 
elegendő a sebészi szájmaszk is. Emellett a bordó járásokban jelentősen szabályozzak a tömegrendezvényeket is.  
 

10 hónapos minimumon a munkanélküliség Szlovákiában 
7,37 százalék jelenleg a munkanélküliség az országban. A munkahelyre azonnal belépni képes állástalanok száma 2020 
májusa óta most először csökkent 200 ezer fő alá. Az augusztusi munkanélküliségi ráta az elmúlt 10 hónap 
legalacsonyabb mutatója, mely az előző hónaphoz képest 0,29 százalékkal, az előző évhez képest 0,23 százalékkal 
csökkent. 
 

Hétvégén indul a kórházak adósságmentesítése 
A Szlovák Egészségügyi Minisztérium a hétvégén elindítja a kórházak adósságmentesítését. Az adósságmentesítésre, 
melyet minden kórház igényelhet, tekintet nélkül a jogi formára és a tulajdonviszonyokra, a kormány 575 millió eurót 
különített el. Az adósságmentesítés a 2020. november 30. előtt keletkezett követelésekre igényelhető. 
 

Zöld hidrogént árul majd 40 szlovák benzinkút 
A BCF Energy bejelentette, hogy hidrogén töltőhálózat kiépítésére kötött szerződést Szlovákiában 40 db Benzinol 
üzemanyagtöltő állomással. A tervezett töltőállomásokon környezetbarát zöld hidrogént fognak értékesíteni, amelyet 
tisztán napenergiával termelt áram segítségével, elektrolízissel fognak előállítani. A zöld hidrogén termelését a cég négy 
telephelyen, Kékkő (Modrý Kamen), Bazin (Pezinok), Malacka (Malacky) és Trencsén (Trenčín) településeken végzi majd, 
amelyhez 230 hektár területen telepítenek napelemeket. A naperőművek tervezési és kivitelezési munkálatai már 
megkezdődtek. A teljes beruházást több mint 110 millió euróra becsülik. A zöld hidrogén napi termelési kapacitását 4000 
kg-ra tervezik. A zöld hidrogén termelése és értékesítése 2023/24-ben kezdődhet meg. 
 

Miért kerüli el Szlovákiát az Új Selyemút? 
A Közlekedési Minisztérium támogatási rendszer segítségével szeretné bevonzani az országba a kínai áruval megrakott 
tehervonatokat. A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építőipari Minisztériuma a Kínából széles nyomtávú vasútvonalon 
Európába érkező áruk konténereinek szállítására irányuló támogatási programon dolgozik. Az a cél, hogy versenyképes 
árajánlattal álljanak elő, nem meghaladva a tehervonaton – melyek egyre nagyobb számban érkeznek a Kínából 
Lengyelországba vezető útvonalon - történő szállítási árakat. 
 

Automaták, robotok dolgoznak majd a szlovákiai munkavállalók nagy része helyett 
Évek óta figyelmeztetnek, hogy a gyártási folyamatok automatizálása, a robotok elterjedése veszélyeztetheti az eddigi 
munkahelyeket, és ebben a szlovákiai munkavállaló világviszonylatban is a leginkább veszélyeztetettebbek közé tartozik. 
A robotizációhoz természetesen tőke kell, és olyan iparág, ahol viszonylag hosszú távon is biztosított a piac, ahol számos 
monoton munkafolyamatot ki lehet váltani. Ilyen az autógyártás, annak beszállítói lánca, és ez Szlovákia gazdaságát 
jelentősen meghatározza. 
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Szlovénia 

 
Szigorítottak a szlovénok a járványügyi intézkedéseken, megnőtt a kereslet az oltások iránt 
Az állami és a magánszektorban dolgozóknak is rendelkezniük kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal, amit oltás, 
gyógyulás vagy negatív teszt után lehet beszerezni. A döntés szeptember 15. óta él, azóta nőtt a beoltottak száma 
Szlovéniában. Szeptember 13–19. között 84 ezerrel nőtt az újonnan beoltottak száma az országban, ilyen heti adatra 
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június eleje óta nem volt példa. Novembertől pedig az állami hivatalokban már nem lesz elég a negatív teszt. Csakis oltási 
vagy gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik a munkájukat a dolgozók. 
 
Jelentős gyártási beruházást hoz Magyarországra egy repülési multicég 
Együttműködési megállapodást írt alá a hazai tulajdonú Genevation Aircraft Kft. és a szlovén Pipistrel repülőgépgyár. A 
szerződés alapján a Genevation új üzemegységet hoz létre jakabszállási üzemében, ahol többek közt a Pipistrel SW 121 
repülőgépcsaládjába tartozó gépeket fogják gyártani. A felek kutatás-fejlesztési együttműködést is terveznek repülőipari 
és védelmi ipari területeken, illetve kompozit alkatrész-beszállításra is sor fog kerülni. 
 
Szlovéniában éves szinten 7,7%-kal nőttek az ipari termelői árak augusztusban 
Szlovéniában 7,7%-kal emelkedtek éves szinten az ipari termelői árak augusztusban, miután júliusban 6,2%-kal nőttek. 
Havi összehasonlítás alapján a termelői árak augusztusban 1,5%-kal növekedtek, a júliusi 1,6%-os emelkedést követően. 
 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma havi szinten 0,6%-kal, éves összevetésben pedig 12,3%-kal nőtt augusztusban 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma 0,6%-kal nőtt augusztusban az előző hónaphoz képest, miután júliusban havi szinten 
2,6%-os csökkenést regisztráltak. A kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 12,3%-kal nőtt augusztusban, míg 
júliusban 8,4%-kal bővült. 
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Fellép a chiphiánnyal szemben az Európai Bizottság, ez európai gyártást támogatják 
Az Európai Bizottság mikrochipekre vonatkozó szabályt fog bemutatni, hogy fellépjen a chiphiánnyal szemben és mind 
a tervezésben, mind a gyártásban felzárkózzon a világ élvonalához - jelentette be Ursula von der Leyen. A chip-szabállyal 
a bizottság célja, hogy elérhető közelségbe hozza az unió technológiai szuverenitását és hogy egy erős geopolitikai és 
gazdasági üzenetet küldjön. 
 
Európa versenyképes lehet a mikrochipekért folytatott globális versenyben 
Európa jó helyzetből indul a chipgyártásban folyó globális versenyben, hiszen a gépipara jó és a szaktudás is megvan - 
mondta az Euronewsnak a legnagyobb európai fejlesztőcég vezetője. Azonban a gyártási kapacitásban Ázsia vezet. 
 
Új uniós hatóságot hoznak létre a határokon átnyúló egészségügyi vészhelyzetek kezelésére 
A koronavírus-járványnak még koránt sincs vége, a világot továbbra is halálos változatok támadják. Itt az ideje, hogy 
Európa jobban felkészüljön a jövőbeli határokon átnyúló egészségügyi veszélyekre. Erre vonatkozó javaslatot terjesztett 
elő az Európai Bizottság. 
 
Az EU segítené a képzett munkavállalók bevándorlását 
Az Európai Parlament megszavazta a szakképzett munkaerő beáramlását segítő új szabályokat. Ezzel a kontinens 
gazdaságát sújtó munkaerőhiányt enyhítenék. Az úgynevezett kék kártya direktíva alkalmazásával könnyebb lesz az 
Európán kívüli emberek alkalmazása. Több szektorban is munkaerőhiány van, különösen az egészségügyben és a 
kommunikációs iparágakban. 
 
Tízéves csúcsra lőtték az elszabaduló energiaárak az euróövezeti inflációt 
Éves összehasonlításban 3,0 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában. A 
magas energiaárak miatt egy évtizedes csúcsra gyorsult az infláció az euróövezetben augusztusban. 
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Globálissá válik az energiahiány, Európa helyzete különösen szorult 
Világszerte tovagyűrűző gazdasági problémákat okoz a földgázhiány, ami Európában egy év alatt megötszörözte az 
energiahordozó árát, vállalkozások leállását okozva, például a műtrágyagyártásban. A helyzet várhatóan nem javul, 
hanem rosszabbodik a következő hónapokban. Az északi féltekén érkezik a földgázfogyasztást növelő tél, amiről nem 
tudható előre, mennyire lesz hideg. 
 
Uniós fellépést sürgetnek az elszabadult energiaárak miatt 
Európa több régiójában is drámai mértékben megugrottak az energiaárak. Szakértők szerint az unió kezében már most 
is lennének eszközök az árak megfékezésére, de ehhez komoly politikai akarat is kéne. Sokan az uniós klímavédelmi 
tervet és a zöld fordulatot okolják. 
 
Erőset fékezett az euróövezet gazdasága 
Az eurózóna üzleti aktivitása szeptemberben az elmúlt öt hónap legkisebb mértékű növekedését érte el, de a lassulás 
ellenére a bővülés üteme még mindig lendületesnek mondható. Ezzel szemben az Egyesült Államok növekedése a tavalyi 
szintre esett vissza. 
 
Nőtt az építőipari termelés az euróövezetben 
Az előzetes adatok szerint szezonálisan kiigazítva az euróövezet 19 tagállamában 0,1 százalékkal emelkedett az 
építőipari termelés az előző hónaphoz képest, az Európai Unió 27 tagállamában viszont 0,1 százalékkal csökkent. Éves 
összevetésben az euróövezetben 3,3 százalékkal, az unió egészében pedig 3,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés. 
 
Tovább csökkent az új autók iránti kereslet az EU-ban 
Négyhavi növekedést követően július után augusztusban is csökkent az előző évihez képest a forgalomba helyezett új 
autók száma az Európai Unióban az európai autógyártók szakmai szervezete, az ACEA csütörtöki jelentése alapján. 
 
A britek tovább késleltetik az EU-s élelmiszerek ellenőrzését 
Tovább késlelteti a brexit-megállapodásban rögzített, az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek angliai, skóciai és 
walesi importjára vonatkozó határellenőrzések bevezetését a brit kormány. Egyes intézkedéseket csak január elsejétől, 
másokat pedig 2022. július elsejétől szándékoznak bevezetni. 
 
Küszöbön a repülési piac újraosztása 
Kereskedelmi háború fenyeget a légi közlekedésben, miután az Európai Unió elérkezettnek látta az időt, hogy a 
visszavonja a világjárvány idejére elrendelt kedvezményeket.  
 
Lassult a vállalati hitelezés az euróövezetben 
Az euróövezet nem pénzügyi vállalatainak nyújtott hitelezés tovább lassult augusztusban – derült ki az Európai Központi 
Bank hétfőn közzétett adataiból. Aggodalmat kelt a jegybanki döntéshozókban, hogy csökken a bankok hitelnyújtási 
hajlandósága. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek éves összehasonlításban 1,5 százalékkal nőttek 
augusztusban, szemben a júliusi 1,7 százalékos növekedéssel. Ez volt a legkisebb éves növekedés a vállalati hitelezésben 
2016 áprilisa óta.  
 
ETC: tízből hét európai tervez utazást a következő hónapokban 
Az European Travel Commission (ETC) legújabb adatai szerint a felmérésbe bevont európai országok lakosainak közel 
70 százaléka legkésőbb 2022. január végéig utazni akar. 
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FÁK-térség 

 
Oroszország: tovább bővült a külföldi ügynökök listája 
Huszonkét embert vett fel a külföldi ügynökök nyilvántartásába szerdán az orosz igazságügyi minisztérium, köztük a 
Mediazona hírportál szerzőit, valamint a Golosz választó- és az OVD-Info tüntetővédelmi szervezet aktivistáit. Az idegen 
ügynöknek minősítettek közé került Szergej Szmirnov, a Mediazona főszerkesztője, Pjotr Verzilov, és projekt kiadója. A 
legtöbb nyilvántartásba vett ember együttműködik a Golosz választásmegfigyelő csoporttal. A külföldi ügynökként 
nyilvántartott nonprofit szervezetek listája most a Nyizsnyij Novgorod-i Német és Európai Kulturális Központtal és az 
Ivanovói Regionális Gendertanulmányok Központjával is bővült. 
 
Oroszország: Moszkva lekapcsolná a YouTube-ot 
Kilátásba helyezte a YouTube oroszországi blokkolását szerdán az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet 
(Roszkomnadzor), válaszul arra, hogy az amerikai videomegosztó szolgáltató eltávolította az orosz állami RT 
médiavállalat két német csatornáját. A Roszkomnadzor sürgette a Google-t, hogy a YouTube-ot működtető 
leányvállalata a lehető legrövidebb határidővel vonja vissza az RT DE és a Der Fehlende Part csatornára vonatkozó összes 
korlátozást. 
 
Oroszország: A Szputnyik után jön az új orosz vakcina, napokon belül indul a tesztelés 
Egy Covid–19 elleni, Betuvax elnevezésű új vakcina tesztelése kezdődik meg októberben Oroszországban, ennek első és 
a második szakasza leghamarabb jövő februárban vagy márciusban fejeződhet be – közölte az orosz egészségügyi 
minisztérium. A tárca által jóváhagyott tesztelést a szentpétervári, Anatolij Szmorogyincev Influenzakutató Tudományos 
Intézet és az Ökobiztonság Gyógyászati Központ, valamint a permi Professzionális Gyógyászati Központ 
laboratóriumbázisán fogják végrehajtani, 170, 18–60 éves önkéntes bevonásával. Az első szakaszban az oltóanyag 
biztonságosságát, a másodikban az adagolását fogják vizsgálni. 
 
Oroszország: Tombol a vírus - már érzik a negyedik hullám szelét 
Rekordot döntött a napi halálozások száma. Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 852-en haltak meg az új 
koronavírusos fertőzés következtében a kedden közzétett hivatalos adatok szerint, a legmagasabb szám a járvány 
kezdete óta. Ezzel a halálos áldozatok száma 205 531-re nőtt. A nem véglegesített halálozási ráta 2,75 százalék. Az igazolt 
fertőzöttek száma 21 559-cel 7 464 708-ra emelkedett. A napi növekmény 0,29 százalék, az új esetek 7,9 százaléka volt 
tünetmentes. Az országban 623 692 aktív esetet tartanak számon. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elismerte, hogy az 
esetszám több régióban emelkedik. 
 
Oroszország: Moszkva nem készül a gázszállításokat a nyomásgyakorlás eszközeként használni 
Oroszország nem készül a gázszállításokat arra használni, hogy más országokra, így Ukrajnára nyomást gyakoroljon - 
jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak Moszkvában. Peszkov egy újságírói a kérdésre válaszolt, 
amely azt firtatta, hogy a magyar-orosz hosszú távú gázszállítási megállapodás nem az Ukrajnára való nyomásgyakorlás-
e. Nem, ez nem így van. Oroszország a gázt sohasem használta, nem használja és nem szándékozik arra használni, hogy 
bárkit is megbüntessen- mondta. Ismételten kifejezte Oroszország készségét arra, hogy szükség esetén felújítsa a 
közvetlen gázeladást Ukrajnának. Hangsúlyozta, hogy a Gazprom szállításairól megkötött megállapodás, amelynek 
értelmében a gáz Ukrajna kikerülésével érkezik majd Magyarországra, senki érdekét nem sérti, Kijevnek pedig nincs joga 
beavatkozni Moszkva és Budapest kétoldalú viszonyának ebbe az aspektusába. 
 
Oroszország: nagyobb összeggel támogatja a két szakadár kelet-ukrajnai régiót  
Oroszország kilencszázmilliárd rubellel (3,8 ezer milliárd forinttal) kívánja támogatni a következő három évben a 
közvetetten Moszkva irányítása alatt álló szakadár kelet-ukrajnai régiókat. Olekszij Reznyikov ukrán miniszterelnök-
helyettes, a megszállt területek reintegrációjáért felelős tárca vezetője tavaly arról számolt be, hogy Oroszország évente 
körülbelül 1,3 milliárd dollárt (397 milliárd forintot) fordít bérekre a két kelet-ukrajnai megyében, illetve a nemzetközi 
jogilag Ukrajnához tartozó, azonban Moszkva által annektált Krím félszigeten. 
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Oroszország: hivatalos a választás végeredménye - alkotmányozó többsége maradt a kormánypártnak 
Megerősítette az orosz Központi Választási Bizottság pénteki ülésén a múlt hétvégén megtartott választások hivatalos 
végeredményét, amely szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt megőrizte alkotmányozó többségét a szövetségi 
parlament alsóházában. A hivatalos végeredmény értelmében az Egységes Oroszország a 450 tagú szövetségi 
alsóházban, az Állami Dumában 324, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 57, a baloldali populista Igazságos 
Oroszország - Hazafiak - Az Igazságért párt 27, a jobboldali populista Oroszország Liberális Demokrata Pártja 21, a tavaly 
megalakult Új Emberek párt pedig 13 mandátumhoz jutott. Emellett egy-egy képviselője lesz a Haza pártnak, a 
Növekedés Pártjának, a Polgári Platformnak és bejutott a törvényhozásba öt függetlenként indult képviselő is. 
 
Azerbajdzsán: Azerbajdzsáni Befektetési Társaságra vonatkozó szabályozás 
Ilham Aliyev elnök aláírta az Azer-Turk Banknak, az Állami Kereskedelmi Biztosítótársaságnak, az Azerbajdzsáni 
Nemzetközi Banknak és a Tamiz Shahar Nyrt-nek az Azerbajdzsáni Befektetési Társaság irányítása alá történő átadásáról 
és az ebből eredő kérdések szabályozásáról szóló rendeletet. Az Állami Befektetési Társaságot 2021. februárban hozták 
létre az állami vállalatok hatékonyabb irányítására, valamint privatizációjuk előkészítésére. 
 
Kazahsztán: kész közeli állapotban van az ország koncepciója a karbonsemlegesség elérésére  
A közép-ázsiai államok és az Egyesült Államok klímaügyi C5+1 miniszteri találkozóján Szerikkali Brekeshev kazah 
ökológiai miniszter megerősítette, Kazahsztán 2060-as szén-dioxid semlegességi koncepciója a kidolgozás utolsó 
szakaszában van. Brekeshev megjegyezte, Kazahsztán aktívan fejleszti az üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozó szabályozást, hogy összekapcsolja a kibocsátáskereskedelmet más nemzetközi platformokkal. "Az előzetes 
eredmények azt mutatták, hogy javítani kell az energiahatékonyságot és 2060-ra a megújuló energiaforrások 82%-át kell 
elérni a 2020-as 3%-hoz képest. A szénerőművek hozzájárulását a jelenlegi 69%-hoz képest nullára kell csökkenteni. 
Tekintettel arra, hogy Kazahsztán gazdasága energiaigényes, ez fontos, de nagy kihívást jelentő cél” - mondta Brekeshev. 
A miniszter megjegyezte, hogy Kazahsztán jelenleg az államfő kérésére vizsgálja a biztonságos atomenergia 
fejlesztésének lehetőségét. 
 
Kazahsztán: gazdasági eredménymutatók 
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint Kazahsztán GDP-je a január-augusztus időszakban 3%-kal 
emelkedett. Az első félév 2,2%-os növekedést mutatott. A gazdaság helyreállása folytatódik; a nem-kitermelő 
szektorokban a beruházások jelentősek, a kereskedelmi mérleg pozitív. Év végéig a kormány 3,7-4%-os GDP-emelkedést 
vár.  
 
Ukrajna: csapást mért a magyar–ukrán kapcsolatokra a gázegyezség 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint Magyarország csapást mért a magyar-ukrán kapcsolatokra azzal, hogy a 
Gazprommal kötött megállapodást aláírva, kizárta az ukrán gázvezetéket az orosz gázszállítási rendszerből; a 
tárcavezető szerint Ukrajna megfelelő választ fog erre adni. Kuleba az ICTV ukrán televízió Szólásszabadság című 
műsorában beszélt erről. "Van itt nekünk egy ország, Magyarország, amely az Európai Unió és a NATO tagja, emellett 
pedig különleges kapcsolatai vannak Oroszországgal, és csapást mért az ukrán–magyar kapcsolatokra, kizárva az ukrán 
gázvezetéket az orosz gázszállítási sémából. Ez csapás, és mi megfelelőképpen fogunk rá válaszolni, mert itt nem lehet 
semmilyen sajnálkozás és semmilyen együttérzés" – fogalmazott Dmitro Kuleba. A tárcavezető szerint mindazonáltal az 
Ukrán–Magyar Kormányközi Gazdasági Vegyes Bizottság tervezett ülését, amelyet a két külügyminiszter 
társelnökletével tartották volna meg szeptember 29–30-án, még az orosz-ukrán gázmegállapodás aláírása előtt 
"mondták le". 
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Kína 

 
Segített a kínai állam az Evergrande pénzhez jutásában a mai újabb fontos határidő előtt 
Egy kínai állami tulajdonban lévő pénzügyi vállalat nyújtott segítő kezet a szintén állami hátterű, rendkívül eladósodott 
Evergrande ingatlanfejlesztőnek, aminek az az eredménye, hogy az ingatlanfejlesztő rövid távon mintegy 1,55 milliárd 
dollárnyi pénzhez jut. Ez pedig remélhetőleg segít abban, hogy a múlt héten elmaradt 83,5 millió, illetve a ma esedékes 
47,5 millió dolláros kamatfizetését teljesítse a dollárkötvényei után. Ez a remény 10%-os ugrást okozott az Evegrande 
részvényárfolyamában. 
 
Felszólították az állami cégeket, hogy vegyék meg az Evergrande eszközeit 
Peking arra ösztönzi az állami tulajdonban lévő cégeket és az állam által támogatott ingatlanfejlesztőket, például a China 
Vanke Co-t, hogy vásárolják meg a bajba jutott China Evergrande Group eszközeinek egy részét - mondták az ügyet 
ismerő személyek a Reuters megkeresésére. A 305 milliárd dolláros adóssággal rendelkező Evergrande az összeomlás 
szélén áll. Hat ember, köztük négy kormányzati és szabályozó szervnél dolgozó személy szerint azonban nem valószínű, 
hogy a központi kormány közvetlenül beavatkozna az Evergrande válságának megoldása érdekében, mentőcsomag 
formájában. 
 
Sorra vágják el magukat a kínai ügyfelektől a kriptotőzsdék 
A kriptopénz-tőzsdék és a kriptopénz-szolgáltatók igyekeznek megszakítani az üzleti kapcsolatokat a kínai ügyfelekkel, 
miután Peking múlt pénteken általános tilalmat rendelt el a kriptokereskedésre és bányászatra. Az ágazat megfékezésére 
tett többéves erőfeszítések csúcspontjaként 10 nagyhatalmú kínai kormányzati szerv, köztük a központi bank, múlt 
pénteken közölte, hogy a tengerentúli tőzsdéknek megtiltották, hogy az interneten keresztül szolgáltatásokat 
nyújtsanak a kínai befektetőknek - ami korábban szürke zóna volt -, és megfogadták, hogy közösen gyökerestül 
kiszorítják az "illegális" kriptopénz-tevékenységeket. 
 

Kiegyezett a csalással vádolt Huawei-vezető Kanadával, hazatér a magyar állampolgár is 
Kanadában pénteken lezárult a Huawei kínai távközlési óriáscég banki csalással vádolt pénzügyi igazgatójának ügye, akit 
az Egyesült Államokkal kötött megállapodás értelmében szabadon engedtek, véget vetve ezzel a három évig tartó jogi 
és diplomáciai bonyodalomnak Peking, Washington, valamint Ottawa között. Az egyezség értelmében hazatér a két 
Kínában letartóztatott férfi is, köztük a magyar állampolgársággal rendelkező Michael Kovrig. 
 
Beszakadt a kriptopiac, Kína ismét tüzet nyitott 
Beszakadt pénteken a kriptovaluták piaca, miután Kína ismét fokozta a kriptopénz-kereskedelem elleni fellépést, és 
ígéretet tett rá, hogy felszámolja az "illegális" tevékenységet, valamint országszerte betiltja a kriptobányászatot. A 
mostani lépés a kereskedelmet is teljesen betiltja, tehát a kínai befektetők még a külföldi tőzsdéken sem fognak tudni 
tradelni. A központi bank illegálisnak nyilvánított minden virtuális valutával kapcsolatos tevékenységet. 
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Törökország 
 

A Fitch 9,2%-ra módosította Törökország 2021-es növekedési előrejelzését 
A Fitch Ratings szeptemberi jelentésében – az augusztusban becsült 7,3%-ról 9,2%-ra módosította Törökország 2021-es 
gazdasági növekedési előrejelzését. A Fitch arra számít, hogy az ország bruttó hazai termékének (GDP) növekedése 
2022-ben 3,5%-ra lassul, de 2023-ban 4,5%-ra nő. Az ügynökség becslése szerint Törökországban az infláció idén 17,2%, 
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jövőre 13,4%, majd 2023-ban 10,5% lesz. A Standard & Poor’s a korábbi 6,1%-ról 8,2%-ra módosította az ország 2021. évi 
gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. 
 
32%-kal csökkent Törökország külkereskedelmi hiánya augusztusban 
Törökország külkereskedelmi hiánya augusztusban 32,4%-kal csökkent éves szinten. Az érték a múlt hónapban elérte a 
4,3 milliárd dollárt, szemben a 2020. augusztusi 6,3 milliárd dolláros hiánnyal. A török export éves szinten 52%-kal bővült 
és elérte a 18,9 milliárd dollárt, míg az import 23,2 milliárd dollárt tett ki, ami 23,6%-os növekedést jelent. 
 
A központi bank tartaléka 120 milliárd dollár fölé nőtt, 2016 novembere óta először 
A Török Központi Bank összes tartaléka 944 millió dollárral nőtt, és szeptember második hetében elérte a 120,1 milliárd 
dollárt, 2016 novembere óta először. A bank által közzétett heti pénz- és banki statisztikák szerint a bruttó devizatartalék 
1,6 milliárd dollárral 79,6 milliárd dollárra nőtt. Eközben az aranykészletek 670 millió dollárral 40,5 milliárd dollárra 
csökkentek az említett időszakban. 
 
Ismét történelmi mélyponton a török líra 
A török líra árfolyama történelmi mélypontra, 8,8995-es szintre gyengült a dollárral szemben szeptember 26-án késő 
este, azóta 0,4 százalékot erősödött. A pénzromlást a múlt heti váratlan kamatcsökkentés után az pörgette fel a 
hétvégén, hogy Tayyip Erdogan elnök kijelentette, hogy Törökországnak továbbra is szándékában áll megvásárolni 
Oroszországtól az S-400-as rakétavédelmi rendszerek második tételét, ami elmélyítheti a szakadékot a NATO-
szövetséges Washingtonnal, és újabb amerikai szankciókat válthat ki. Az Egyesült Államok korábban szankciókat 
helyezett kilátásba, ha az ország továbbra is vásárol a fegyverrendszerből. 
 
A török elnök szerint országa is ratifikálni fogja a párizsi klímavédelmi egyezményt 
Törökország is ratifikálni fogja a 2015-ös párizsi klímavédelmi egyezményt utolsóként a világ 19 legnagyobb fejlett és 
feltörekvő gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20-csoportból. Recep Tayyip Erdogan török elnök az 
ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának általános vitáján közölte, hogy a klímavédelmi megállapodást októberben terjesztik 
be a török törvényhozás elé jóváhagyásra. A ratifikálási eljárást még az ENSZ novemberi klímavédelmi konferenciája előtt 
le akarják zárni. A párizsi klímacsúcson elfogadott megállapodás értelmében a nemzetközi közösség kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a globális felmelegedés mértéke az iparosodás előtti értékhez képest jóval 2 Celsius-fok alatt maradjon, 
sőt ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot. 
 
Dúskálna a földgázban Ankara 
A Fekete-tengerben, nagyjából 170 kilométerre a török partoktól 405 milliárd köbméternyi mennyiségű földgázra 
bukkant tavaly a Faith fúróhajó, idén júniusban pedig az északi Sakarya mezőn találtak további 135 milliárd köbméternyi 
gázt, tehát az ország csaknem 540 milliárd köbméter kiaknázatlan készlettel rendelkezik. Törökország évente 45-50 
milliárd köbméter gázt fogyaszt, melynek importálásáért 12-15 milliárd dollárt fizet. A közelmúltban felfedezett 
mennyiség az állam hazai szükségleteinek nagyjából harmadát tudja fedezni, amennyiben 2027-re eléri a maximális 
kitermelési kapacitását. A törökök 2020-ban 48,1 milliárd köbméter gázt importáltak, ami 6 százalékos emelkedés az egy 
évvel korábbihoz képest. Törökország gázimport-függősége igen jelentős, a függőség csökkentése azért kiemelt 
jelentőségű, mert az elmúlt hónapokban jelentősen megugrott a gáz iránti kereslet az országban. Ráadásul ez a 
globálisan is növekvő kereslet és az alacsony készletek miatt rekordmagas világpiaci gázárak közepette történt. 
 
582 millió dolláros EBRD finanszírozást kapnak törökországi zöld projektek 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) törökországi zöld projektek finanszírozására szánt alapja mintegy 500 
millió eurót (több mint 582,2 millió dollárt) tesz ki, a Tiszta Technológiai Alap (CTF) mintegy 20 millió eurós 
társfinanszírozásával kombinálva. A finanszírozást kölcsönök vagy tőkepiaci eszközök formájában nyújtják a partner 
pénzügyi intézményeknek a vállalati, állami és lakossági szektor finanszírozására. A projekt célja a zöld gazdaságba 
irányuló beruházások támogatása, beleértve többek között az energiahatékonyság, a megújuló energiákat és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Váratlan beismerés érkezett az USA-ból: sokáig magas maradhat az infláció 
Egyelőre nem akar megvalósulni a jegybankárok forgatókönyve arról, hogy az emelkedő infláció csak átmeneti jellegű és 
hamarosan csökkenni fog. Most a Fed elnöke kényszerült elismerni, a pénzromlás ütemének magas szintje tovább 
fennmaradhat, mint korábban várták. 
 
Ne oltassa be magát, várunk önre – üzeni egy temetkezési vállalat 
A gyászos színű teherautó egy temetkezési szolgáltatóé. Egy megnyugtató gondolat helyett, amely akár a cég 
szlogenjeként is szolgálhatna, meghökkentő üzenet áll az oldalán: „Ne oltassa be magát!” A kamion az észak-karolinai 
Charlotte belvárosának utcáit rótta, miközben szurkolók tömege indult a helyi Carolina Panthers és a New Orleans Saints 
amerikaifutball-meccsére. A temetkezési vállalat, a Wilmore Funeral Home nyers és váratlan üzenete sokakat késztetett 
gondolkodásra. 
 
Sorra adnak ki profitfigyelmeztetést amerikai iparvállalatok 
Riasztóan sok amerikai vállalat figyelmeztetett arra, hogy elmaradhat nyeresége a várakozásoktól a harmadik 
negyedévben, ami a tőzsdei árfolyamok csökkenését eredményezheti. 
 
Nem elég a teszt, minden iskolai dolgozónak kötelező az oltás Washingtonban 
Az Egyesült Államok fővárosának polgármestere, Muriel E. Bowser bejelentette, hogy november 1-jéig a tankerület 
iskoláinak valamennyi alkalmazottjának kötelezően meg kell kapnia mindkét oltását – írja a New York Times. Az oltás 
nem váltható ki teszteléssel.  
 
Véget ért a tiltás: újra utazhatnak Amerikába az európaiak 
Az Egyesült Államok bejelentette, hogy feloldják a beutazási korlátozásokat azon európai polgárok számára, akiket 
beoltottak a koronavírus elleni vakcinával - derül ki az Európai Unió Egyesült Államokba delegált nagykövetének Twitter-
üzenetéből. 
 
A covidnak már több áldozata van Amerikában, mint a spanyolnáthának 
A Covid-19-betegségnek ugyanannyi amerikai áldozata lett mostanra, mint az 1918-19. évi spanyolnátha-járványnak volt: 
körülbelül 675 ezer – mutatott rá hétfő este az AP amerikai hírügynökség. 
 
Plusz fizetés jár az oltásért egy amerikai légitársaságnál 
Az esetszámok emelkedésével plusz pénzzel pörgetné fel a cégen belüli oltakozást a Southwest Airlines. Bónusz jár annak 
az alkalmazottnak az amerikai Southwest Airlines-nál, aki felveszi az oltást, írja a BBC. Ráadásul azoknak az 
oltatlanoknak, akik megbetegedés miatt otthon maradnak, táppénz sem jár majd. Azoknak, akik november 15-ig 
felveszik az oltást, tizenhat órányi munkadíj jár. Nem a Southwest az első légitársaság ilyen intézkedéssel, korábban a 
Delta, az American és a United Airlines is hasonló lépést tett. A Delta-alkalmazottaknak havi kétszáz dollárral többet kell 
fizetni az egészségbiztosításukra. 
 
A Starbucks ügyesen használja ki elkötelezett vásárlóit, 470 milliárd forint parkol ajándékkártyákon 
1,6 milliárd dollár, azaz nagyjából 470 milliárd forint – ez az az összeg, ami világszerte Starbucks kártyákon parkol. A 
kártyákra a vásárlók pénzt tudnak feltölteni, amit később lefogyaszthatnak, a vásárlásokkal pedig jutalompontokra lehet 
szert tenni. Hasonló hűségprogramja sok más cégnek van, az amerikai kávézólánc azonban mégis kiemelkedik közülük: 
ennyire eredményesen ugyanis kevesen használják ki a kártyák teremtette üzleti lehetőséget. Vendégszerzőnk írása az 
ajándékkártyás forrásbevonásról. 
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Marsi “lakosokat” keres a NASA, de csak Houstonba 
Múlt pénteken a NASA egy érdekes felhívást tett közzé: jelentkezőket várnak egy egyéves programba, amely a marsi élet 
feltételeit szimulálja. Űrhajós utazásra nem kell számítani, a szimulációs központ az Egyesült Államokban, a houstoni 
Johnson Space Centerben lesz. 
 
Egyre nagyobb a para az amerikai államadósság miatt, a pénzügyminiszter katasztrófával riogat 
Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter sürgette a Kongresszust, hogy függessze fel vagy emelje meg az államadósság-
plafont, ellenkező esetben katasztrófával néz szembe az ország. Yellen egészen pontosan azt mondta, hogy az Egyesült 
Államok eddig mindig megfizette a számláit, és a közgazdászok, valamint mindkét párt szakértői egyetértenek abban, 
hogy a késedelmes fizetés széles körű gazdasági katasztrófával járna. 
 
30 éve nem hoztak ilyen sok pénzt az állami nyugdíjprogramok Amerikában 
A rekordokat döntögető részvénypiac 30 éve nem látott hozamokat eredményezett az állami nyugdíjrendszerben 
Amerikában - számol be a hírről a Financial Times. A június 30-cal záruló évben az állami nyugdíjprogramok átlagosan 
25%-os hozamot értek el tagjaiknak, ezzel az amerikai állami nyugdíjalapokban lévő nyugdíjvagyon értéke több mint fél 
ezermilliárd dollárral 3,87 ezermilliárd dollárra nőtt. A 25%-os átlaghozam több mint 30 éve nem látott teljesítmény az 
állami nyugdíjrendszerben – derül ki a Pew Charitable Trusts adataiból. 
 
500 amerikaiból 1 meghalt a járványban 
A koronavírus-járvány kezdete óta mintegy 660 380 amerikai vesztette életét a fertőzés következtében, ami azt jelenti, 
hogy az Egyesült Államok minden ötszázadik lakója meghalt a kór miatt - jelentette csütörtökön az amerikai járványügyi 
és betegségmegelőzési központ (CDC). 
 
Ráncolják a szemüket az amerikai döntéshozók – Mégsem olyan jók a méregdrága F-35-ös vadászgépek? 
Nem biztos, hogy olyan gyors ütemben sikerül fejleszteni az F-35-ös vadászgépek hadviselési képességeit, mint amilyen 
gyorsan fejlődnek az orosz és kínai légvédelmi rendszerek – vélik az Egyesült Államok képviselőházának védelmi 
döntéshozatali testületi tagjai a Bloomberg beszámolója szerint. 
hirdetés 
 
Olyan lépésre készül Joe Biden, ami biztosan kivágja a biztosítékot Amerika legnagyobb riválisánál 
Ausztrália és az Egyesült Államok szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatait Tajvannal, amely szerintük fontos szerepet tölt 
be az indiai- és csendes-óceáni térségben - írta a Taiwan News angol nyelvű tajvani hírportál pénteken. 
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Kanada 

 
A kanadai hatóságok is bekeményítenek 
A kanadai értékpapír-felügyelet, vagyis a CSA, és a kanadai befektetési iparági szabályozó szervezet, az IIROC 
iránymutatásokat adott ki az országban működő kriptokereskedési platformok számára, hogy kerüljék “az olyan reklám- 
és marketing anyagok közzétételét, amelyek félrevezethetik a befektetőket”. 
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Rémtörténet a kémtörténet: Michael Kovrig, a Huawei-csata vétlen kanadai-magyar túsza 
Csaknem három év elteltével kiszabadult Meng Vang-csou, a Huawei hercegnője, akit amerikai kérésre Vancouverben 
vettek őrizetbe, vele egyidejűleg pedig Kínában elengedték a megtorlásul letartóztatott Michael Spavor és Michael 
Kovrig kanadai állampolgárokat. Kovrig azonban magyar állampolgár is, apja a kommunizmus elől menekült el 
Magyarországról. 
 
A szó szoros értelmében a vécéken húzzák le Kanada erdőit a wc-papír gyártók 
A kivágott tajgaerdő jelentős része végzi wc-papírként, a gyártók napjainkra az egyik legnagyobb ökológiai lábnyomot 
hagyják. Sajátos listát készített az Egyesült Államokban székelő Természeti Erőforrás-védelmi Tanács (NRDC): az Észak-
Amerikában forgalomban lévő wc-papírok ökológiai lábnyomát mérték fel, rangsorolva a legnagyobb pazarlókat és szén-
dioxid-kibocsátókat, illetve legjobb újrahasznosítókat.  
 
Kanada választott: Justin Trudeau megmentette hatalmát 
Megnyerték a liberálisok a kanadai előrehozott választást: Justin Trudeau ugyanakkor nem jutott sokkal előrébb, 
pártjának így se lesz többsége, de kormányzása valószínűleg folytatódhat. Bár elemzők eredetileg úgy látták, hogy Justin 
Trudeau kanadai liberális miniszterelnök akár el is veszítheti a hatalmat, vagy súlyosan meggyengülhet, végül valamivel 
megerősödve került ki az előrehozott parlamenti választásokból, melyeket a koronavírus-járvány közepette írt ki. 
 
Jelentős agrár- és élelmiszeripari exportnövekedés várható Kanadában 
„Célunk jelentősen bővíteni a magyar húsipari termékek és borok kínálatát és exportját. Joggal remélhetjük, hogy 
jelentős agrár- és élelmiszeripari exportnövekedés előtt állunk Kanadában” – emelte ki Bencsik Dávid, az 
Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, miután a kanadai üzleti delegációval 
folytatott megbeszélést az Agrárminisztériumban. 
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Latin-Amerika 

 
A Csendes-óceáni Szövetség és a koronavírus, avagy Kína szerepe Latin-Amerikában - Tóth Mirtill elemzése 
A Csendes-óceáni Szövetséget (Alianza del Pacífico, AP) 2011-ben hozta létre Chile, Kolumbia, Mexikó és Peru elnöke 
azzal az elsődleges céllal, hogy a résztvevő államok gazdasági szempontból függetlenebbek legyenek és meghatározó 
szereplőivé váljanak a globális folyamatoknak. Ezzel összefüggésben a tagállamok szeretnének erőteljesebben nyitni a 
Kínai Népköztársaság (KNK) felé, ezért az elmúlt években a KNK egyre jelentősebb aktorrá lépett elő a négy állam, de 
legfőképpen Chile és Peru számára. Napjainkra a külpolitikai tárgyalások elsődleges témájává a koronavírus és az ellene 
folyó küzdelem vált, ami az AP-tagállamok és Kína bilaterális relációiban is érződik. 
 
Fokozódik a zűrzavar Haitin 
Bizonytalan időre elhalasztották Haitin a parlamenti és elnökválasztást, valamint az alkotmányról szóló népszavazás 
megtartását azzal, hogy hétfőn elbocsátották a választásokat szervező testület tagjait, újabb bizonytalanságba taszítva 
ezzel a karib-tengeri országot. Az elmúlt tíz napban az Egyesült Államok migrációs szolgálata közel 3500 haiti migránst 
toloncolt vissza a hazájába. A két ország közötti példátlan tömeges kitoloncolások azután történtek, hogy több tízezer, 
többnyire haiti migráns gyűlt össze egy híd alatt a mexikói-texasi határon. 
 
Az ENSZ segítségét kéri a venezuelai elnök 
Videóüzenetben szólalt meg Nicolás Maduro venezuelai elnök az ENSZ-közgyűlésen. Ebben a világrend átalakítását 
sürgette, és egyben felkérte a nemzetközi szervezetet, hogy segítsen közvetíteni az ellenzék és közte, hogy a súlyos 
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gazdasági válságban lévő ország helyzete javuljon. A venezuelai válság rendezése érdekében augusztus közepén, 
Norvégia közvetítésével kezdődtek tárgyalások a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormány és a latin-amerikai ország 
ellenzéke között. 
 
A brazil elnök megcsinálta a show-t az ENSZ-közgyűlésen 
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos különös nézeteit hangoztatta Jair Bolsonaro brazil elnök az ENSZ-közgyűlésén. A 
helyzet egyrészt azért pikáns, mert a brazil küldöttségben szereplő egészségügyi miniszterről kiderült, hogy 
koronavírusos. Másrészt azért, mert a brazil elnök kifejezetten büszke volt arra, hogy az ENSZ kérésére sem volt hajlandó 
beoltatni magát.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Elefántcsontpart: szakértők megvitatják az idegenforgalom jövőjét 
A turizmus a világjárvány utáni globális növekedés kulcseleme. Ez a fő üzenete a több mint 1500 résztvevő, köztük 
kormányzati tisztviselők, nemzetközi szervezetek képviselői és a magánszektor részvételével a turizmus világnapjának 
alkalmával Abidjanban tartott találkozón. A turizmus a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok egyike, amely a 
jövedelmeket és a munkahelyek millióit érinti világszerte. A rendezvény nyitóbeszédében az Egyesült Nemzetek 
Idegenforgalmi Világszervezetének (UNWTO) főtitkára, Zurab Pololikashvili hangsúlyozta az ágazat „elkötelezettségét 
az inkluzív növekedés mellett, hogy a turizmus újraindítása világszerte milliók számára adjon reményt, és biztosítsa, hogy 
mindenki, akinek érdekeltsége van a turizmusban, annak jövője ”.Pololikashvili emellett dicsérte az afrikai kultúra 
gazdagságát és sokszínűségét, és felkérte az országokat, hogy turisztikai attrakcióként értékesítsék az örökséget. Az 
UNWTO jelentése szerint a nemzetközi turisták száma a 2019 -es közel 1,5 milliárdról 2020 -ra 398 millióra csökkent. 
 
Nigéria: bizonytalanság veszélyezteti az élelmiszertermelést 
A nigériai Benue állam állítja elő az egész országban fogyasztott alapvető élelmiszereket. Az elmúlt években a régió már 
nem tudta kielégíteni a növekvő keresletet, ráadásul a kormány által a csempészet elleni küzdelem és az élelmiszer-
önellátás javítása érdekében elrendelt határlezárások miatt elszabadultak az árak. Az érintett termelők támogatására a 
Nigériai Központi Bank 1,92 milliárd dollárt bocsátott rendelkezésre. 
 
Szenegál: küzdelem a magas nyersanyagárakkal 
Felfüggesztették a finomított cukor importadóját október 15 -ig Szenegálban. Ezen intézkedés célja az egészségügyi 
válságot követő gazdasági válság enyhítése. Az intézkedés váratlanul érte a kereskedőket, mivel már készleteztek, és 
most kénytelenek csökkenteni áraikat. 
 
Csaknem egymillió látogatóra számítanak a magyar pavilonnál a dubaji világkiállításon 
A magyar szervezők csaknem egymillió látogatóra számítanak a dubaji kiállítás magyar pavilonjában az expó hat hónapja 
alatt - mondta el a közmédiának szerdán Dubajban, a megnyitó előtt két nappal Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország 
ügyvezető igazgatója. Az igazgató elmondta, hogy akkor fogja igazán sikeresnek érezni a projektet, ha nemcsak 
látogatók érkeznek, hanem a magyar kis- és középvállalkozások is be tudnak mutatkozni a nagyvilágnak és 
szerződéseket tudnak kötni, ami azt jelenti, hogy gazdasági hatásai is lesznek a világkiállításon való magyar részvételnek. 
 
Marokkóval kötött atomenergiaügyi megállapodást Magyarország 
Marokkó és Magyarország pénteken egyetértési megállapodást írt alá a nukleáris iparban való képzés és oktatás terén 
való együttműködésről, az atomenergia békés célú felhasználásának keretében - írja a Middle-East Monitor. A 
megállapodás emellett rögzíti, hogy segítik a kereskedelmi együttműködést a két ország áru- és szolgáltatási beszállítói 
között, valamint a marokkói és magyar egyetemek közötti diák-, egyetemi oktatói és doktorandusz csereprogramok 
fejlesztésében - számol be a helyi hírportál. 
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Algéria egy repülőt sem fogad Marokkóból 
Algéria a legfőbb nemzetbiztonsági tanács döntése értelmében lezárta légterét a marokkói polgári és katonai 
légiforgalom előtt. Az algériai elnöki hivatal indoklása szerint a döntést a marokkói fél folytatódó provokációinak és 
ellenséges viselkedésének tükrében hozták meg. A tilalom kiterjed minden, marokkói regisztrációs számmal rendelkező 
repülőgépre. 
 
Tunéziában több hónap után új miniszterelnököt nevezett ki az elnök 
Nadzsla Buden Ramadánt nevezte ki szerdán Kaisz Szaíd tunéziai elnök az afrikai ország miniszterelnökének, egyúttal 
felkérte, hogy „a lehető leggyorsabban” alakítson új kormányt. A kevéssé ismert, korábban a Világbanknál dolgozó, 
mérnök végzettségű Ramadán személyében első alkalommal neveztek ki nőt Tunézia miniszterelnökének. Szaíd elnök 
hangsúlyozta, hogy ez „történelmi jelentőségű" Tunéziában, a lépés – szavai szerint – „tiszteletadás a tunéziai nőknek”. 
 
Helyreáll a közvetlen légi összeköttetés Ammán és Damaszkusz között 
Újraindítja közvetlen légi járatait Damaszkuszba Jordánia állami légitársasága – jelentették be kedden hivatalosan 
Ammánban. A Royal Jordanian (RJ) október 3-án indítja első járatát a szíriai fővárosba. A légi összeköttetést tíz éve, a 
szíriai polgárháború kirobbanásakor függesztették fel. Jordánia és Szíria nemrég megállapodott a két ország közötti 
kereskedelem, a beruházások és a közlekedési viszonyok fejlesztéséről. 
 
5 000 km hosszú adatkábelt telepít a Facebook, 3 milliárd embert szolgálhat ki 
A Facebook kibővítette a 2Africa nevű projektjét, így az eredetihez képest több mint dupla annyi internetezőt szolgálhat 
majd ki az infrastruktúra. A fejlesztéssel nemcsak Afrika kapcsolódna be jobban a globális adatfolyamba, de lesz majd 
leágazás Indiában (Mumbai), Pakisztánban (Karachi), Ománban (Salalah és Barakah), az Egyesült Arab Emírségekben 
(Kalba és Abu Dhabi), Katarban (Doha), Bahreinben (Manama), Irakban (AlFaw), Kuvaitban (Kuvait) és Szaúd- Arábiában 
(Khobar) is. 
 
Beindult az Emirates: 3000 légiutas-kísérőt és 500 reptéri alkalmazottat vesz fel 
A dubaji alapítású óriáslégitársaság a jelek szerint nem aprózza el a visszaépítést: miután a pandémia idején brutális 
létszámleépítést hajtottak végre, most - első lépésben - visszafelé is ekkora lépésekben építkezne. Az Emirates az utazási 
enyhítésekkel párhuzamosan fokozatosan újraindítja járatait. Jelenleg a dubaji központ munkatársait keresik, akik az 
utasokat szolgálják ki a fedélzeten vagy a repülőtéren. 
 
Mindent túlél, és már a Twittert is meghódítja a bitcoin 
Kalandos hónapokat tudhat maga mögött a világ első számú kriptovalutája. Az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi 
szabályozója ugyanis zöld lámpát adott a kriptoeszközöknek – írta meg a Reuters. Ennek értelmében az arab országban 
engedélyezik a kriptók kereskedelmét, így hamarosan a bitcoin új piacokon próbálhat meg sikert aratni. 
 
Az infláció már 200 százalék, de a libanoni jegybankra sem hallgat a kormány 
Libanon éves inflációs rátája a Bloomberg által követett országok közül a legmagasabbra emelkedett, megelőzve 
Zimbabwét és Venezuelát, ahogy a közel-keleti ország pénzügyi összeomlása egyre súlyosbodik. A libanoni központi 
statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex augusztusban 137,8 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz 
képest, szemben a júliusi 123,4 százalékkal. A fogyasztói árak 10,25 százalékkal emelkedtek az egy hónappal korábbihoz 
képest, míg az élelmiszerárak 20,82 százalékkal nőttek - írja az Al Jazeera. 
 
A tavalyi botrány óta először találkozott az amerikai vezetés a szaúdi koronaherceggel 
Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel 
kezdett tárgyalásokat hétfőn Rijádban. Az AP amerikai hírügynökség rámutatott, hogy az Egyesült Államok szeretne 
tűzszünetet elérni a szaúdi királyság és a húszi lázadók között évek óta folyó háborúskodásban. 
 
Irán szeretne mielőbb visszatérni a 2015-ös iráni atomalku folytatásáról szóló tárgyalásokhoz 
Hossein Amirabdollahian iráni külügyminiszter ugyan konkrét időpontot nem mondott, de kijelentette, hogy az Iráni 
Iszlám Köztársaság visszatérne a tárgyalóasztalhoz. “Jelenleg felülvizsgáljuk a bécsi tárgyalási dossziékat, és hamarosan 
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újraindulnak Irán tárgyalásai a ’négy plusz egy’ országgal" - mondta Amirabdollahian. Azokra a tárgyalásokra utalt, 
amelyek idén áprilisban kezdődtek, Irán és a 2015-ös megállapodásban még részt vevő öt másik ország - Nagy-Britannia, 
Kína, Franciaország, Németország és Oroszország - között. 
 
Amerika lassan Irakból is ki fog vonulni 
Irak pénteki közlése szerint biztonsági megállapodást kötött az Egyesült Államokkal az amerikai harci egységek és 
eszközök számának csökkentéséről a katonai támaszpontokon az országban. „Mindkét fél egyetértett az amerikai harci 
egységek és eszközök számának csökkentésében (a nyugat-iraki) Ain al-Aszadban és (az északi) Erbílben található 
katonai támaszpontokon szeptember végéig” – áll a beszámolóban. 
 
Több mint 300 prominens iraki követeli a teljes békét Izraellel 
Példátlan esemény történt a kurd fennhatóság alatt lévő Erbilben, ahol szunnita, síita vezetők és aktivisták együtt 
követelték, hogy Bagdad csatlakozzon az Ábrahám-egyezményekhez. Jáir Lapid úgy reagált, hogy az iraki esemény “a 
remény és az optimizmus forrása”. 
 
Amerika azt tanácsolja az arab országoknak, hogy legyenek jóban Izraellel 
Az Egyesült Államok arra bátorítja az arab országokat, hogy normalizálják Izraelhez fűződő kapcsolatukat – mondta 
pénteken Antony Blinken amerikai külügyminiszter azon a virtuális találkozón, amelyet az Ábrahám-egyezmények 
aláírásának egyéves évfordulója alkalmából rendeztek. 
 
Megtízszerezte az oltottak védelmét a harmadik Pfizer-oltás Izraelben 
A koronavírus elleni harmadik oltás Izraelben megtízszerezte az oltottak védelmét a fertőzéssel és meghússzorozta 
védettségüket a súlyos fertőzéssel szemben - összegezték tapasztalataikat izraeli kutatók abban a tanulmányban, 
amelyet a The New England Journal of Medicine című lapban tettek közzé csütörtökön, s amelyből az izraeli sajtó közölt 
részleteket pénteken. 
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Ausztrália 

 
Hatos erősségű földrengés rázta meg Melbourne térségét 
Negyvenhat épület omlott össze, harmincötezer lakó maradt áram nélkül, több milliárd dolláros kár keletkezett. 
Ausztráliában szokatlan, 6-os erősségű földrengés rázta meg szerdán az ország délkeleti részén lévő Melbourne térségét. 
Többtucatnyi épület megrongálódott, sokan ijedtükben kirohantak az utcára, és a rengést érezni lehetett a Victoriával 
szomszédos államokban is – közölte a Geoscience Australia földtani intézet és több hatóság. 
 
Melbourne-ben gumilövedékkel oszlatták fel a lezárások ellen tiltakozó rendbontókat 
Paprika- és gumilövedékkel oszlatta fel a rendőrség kedden Melbourne-ben a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt 
korlátozások ellen tiltakozó rendbontókat. 
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Így vált Ausztrália a Csendes-óceán csendőrévé 
Ha Ausztráliáról ugráló kenguruk, lusta koalák jutnak az eszünkbe, itt az idő megbarátkozni az ország új arcával is. 
Canberra kiváló stratégiai érzékkel, bő egy évtizede készül a feltörekvő Kína visszaszorítására, igyekezetük éveken belül 
révbe ér. Miközben a csendes-óceáni térség regionális középhatalmaként lassan Peking nyakára nő, az ázsiai ország 
gazdaságából rengeteget profitál. 
 
Atom-tengeralattjárókkal erősít Ausztrália 
A ki nem mondott cél a Kínával szembeni ellensúly erősítése lehet, melyben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia segíti 
Ausztráliát. A franciák ezzel egy 90 milliárd dolláros üzletnek mondhatnak búcsút. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zéland már enyhítésbe fogott 
Enyhíteni fogják szerdától az új-zélandi Aucklandben érvényben lévő szigorú járványellenes korlátozásokat – jelentette 
be hétfőn Jacinda Ardern kormányfő. Az ország legnagyobb városát augusztus 18-án helyezték szigorú zárlat alá, órákkal 
azt követően, hogy az egészségügyi hatóságok kimutatták a koronavírus gyorsan terjedő delta variánsát egy fertőzöttnél. 
Az összes iskolát és a nem létszükségleti cikkeket árusító üzleteket bezárták. 
 
Újabb nyolc hétig zárva tartja a határait Új-Zéland Ausztrália előtt 
Új-Zéland bejelentette pénteken, hogy további nyolc hétig zárva tartja az országot Ausztrália előtt a koronavírus-járvány 
újabb és újabb hullámának ottani kitörése miatt. A két ország között áprilisban létrehozták az úgynevezett transz-tasmán 
buborékot, amelynek keretében állampolgáraik karanténkötelezettség nélkül utazhattak egymás között, de a járvány 
júniusi ausztráliai felerősödése miatt Új-Zéland felfüggesztette ezt. 
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