
 

 
 

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 

 
Albánia kereskedelmi hiánya éves szinten 23,9%-kal nőtt az első 9 hónapban 
Albánia kereskedelmi hiánya 23,9%-kal nőtt éves összevetésben 2021 első kilenc hónapjában, és elérte a 290 milliárd 
leket (2,8 milliárd dollárt / 2,4 milliárd eurót). Az export 36,5%-kal, 266 milliárd lekre, míg az import 29,6%-kal 556 milliárd 
lekre bővült a vizsgált időszakban. Olaszország maradt továbbra is Albánia fő kereskedelmi partnere, az ide irányuló 
kivitel értéke 89,3 milliárd leket, az innen származó behozatal értéke pedig 136,7 milliárd leket tett ki. 
 
A vállalkozások még nem heverték ki a válságot 
Annak ellenére, hogy az albán gazdaság kezd magához térni a 2019. évi földrengés és a koronavírus-járvány okozta 
válságot követően, illetve a költségvetési bevételek meghaladták a tervezett szintet az első kilenc hónapban, a 
vállalkozások még nem heverték ki a krízist. A cégektől az első 9 hónapban beszedett nyereségadó ugyanis 20 millió 
euróval volt kevesebb, mint 2019-ben. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: szigorít Ausztria is 
A november 1-jén életbe lépő rendelkezés szerint a munkavállalóknak olyan igazolványra lesz szükségük, amely azt 
tanúsítja, hogy az illető megkapta az összes szükséges oltást, negatív PCR-teszttel rendelkezik, vagy átesett a Covid-19 
betegségen. Az igazolás meglétét szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd, a rendelkezés megszegői pedig munkavállalók 
esetében akár 500 euró (körülbelül 190 ezer forint), munkáltatók esetében pedig akár 3600 euró (több mint egymillió 
forint) bírságot is kaphatnak. 
 
Koronavírus: Bécsben az oltás megy az emberekhez 
Július eleje óta csaknem 140 ezer embert oltottak be Bécsben Covid-19 ellen, 50 százalékukat valamilyen előzetes 
regisztrációt nem igénylő mobil oltóponton. „Az oltás megy az emberekhez” módszerrel a nyár folyamán 13,1 százalékkal 
tudták növelni a beoltottak számát. Szeptemberben megkezdték a harmadik oltások beadását is. 
 
Több szabadságot és jobb bérkonstrukciót kérnek a túlórákért és az éjszakai munkáért Ausztriában 
Fizikailag és mentálisan is elfáradtak a bolti dolgozók Ausztriában, miután sokan a lezárások vagy éppen a 
munkaerőhiány miatt nem tudták kivenni szabadságukat. Most bérrendezésre is sor kerülhet, a szakszervezetek új 
konstrukcióval álltak elő. A bértárgyalások során a szakszervezetek így 50 százalékos éjszakai pótlékot kérvényeznek az 
este 9 és reggel 6 óra között elvégzett munkára, a pótlékokat a túlóra első órájától kellene már kifizetniük. 
 
Bécs minden harmadik lakosa külföldi 
Évről évre nő a külföldi lakosok száma Ausztriában. A legfrissebb adatok szerint míg 20 évvel ezelőtt a Bécsiek 17 
százaléka, addig most csaknem 37 százalékuk nem Ausztriában született. A Kronen Zeitung osztrák lap szerint 2019-ben 
Bécs lakosságának közel fele migrációs háttérrel rendelkezett, amely majdnem kétszerese az osztrák átlagnak. A város 
több mint 700 ezer bevándorlójának legnagyobb részét a szerbek adják - nagyjából 90 ezer fővel- majd a törökök, akik 
egy 66 ezres csoportot alkotnak. A harmadik legnépesebb tábort a németek, majd a lengyelek, a bosnyákok és a románok 
teszik ki. 
 
Szijjártó Péter: Ausztria és Magyarország folytatja a szoros együttműködést 
Ausztria és Magyarország továbbra is barátként számít egymásra, szoros együttműködés lesz köztük az elkövetkezendő 
időszakban is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bécsben, miután találkozott osztrák 
kollégájával, Michael Linharttal. Emlékeztetett arra, hogy Ausztria a harmadik legjelentősebb beruházó, második 
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legjelentősebb kereskedelmi partner Magyarország szempontjából. Hozzátette: Magyarországhoz hasonlóan az osztrák 
gazdaság is újra elérte a válság előtti teljesítményét, ami jó hír, így a két ország gazdasága segíteni tud egymásnak. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Brüsszelben csak védettségi igazolvánnyal látogathatók az éttermek, a bárok és a rendezvények 
Brüsszelben október 15-től csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnak belső helyiségeikben az éttermek, 
a bárok, a rendezvényközpontok, igazolásra lesz szükség a beltérben rendezett sporteseményeken való részvételhez is. 
Az intézkedéssel a hatóságok célja az átfogó lezárások elkerülése, valamint azt remélik, hogy egyre többen igénylik majd 
a koronavírus elleni oltást. 
 
Belgium 110 millió eurós támogatást ad az ország szálloda-és vendéglátóiparának 
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a 110 millió eurós belga programot, amelynek célja a szálloda-és a vendéglátóipari 
(HORECA) szektor támogatása a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot követően. Május hónapban a belga 
kormány már mentesítette a szektorban működő munkáltatókat az éves társadalombiztosítási járulékok befizetése alól, 
helyette lehetőséget adva a dolgozók évi rendes szabadságának a finanszírozására. A Bizottság megállapította, hogy a 
27.000 munkáltatóra és 182.000 munkavállalóra közvetlen hatást gyakorló intézkedés megfelel az egészségügyi válság 
kezdetén az állami támogatásokra elfogadott és jóváhagyott feltételeknek. 
 
Hollandia az egyetlen uniós ország, amely nem nyújtott be Covid-19 járvány utáni helyreállítási tervet Brüsszelben 
A múlt hét folyamán Bulgária is benyújtotta a gazdasági helyreállítási tervét az Európai Bizottságnak, ezzel gyakorlatilag 
minden uniós ország kérelme a Bizottság asztalán van, kivéve Hollandiát, amely ország eddig nem nyújtott be 
helyreállítási tervet. Hollandia mintegy 6 milliárd euró támogatást igényelhetne, de a távozó kabinet szeretné az új 
kormányra bízni a helyreállítási terv kidolgozását. A kérdés amúgy sem sürgős az országnak, amely kezd önerőből is 
kilábalni a válságból és nagyon olcsó hitelekhez juthat uniós segítség nélkül is.  A helyreállítási alap összesen 700 milliárd 
euró támogatást és hitelt tartalmaz, amelynek egyharmadát a fenntartható gazdaságra való átállásra, 20%-át pedig 
digitalizációra kell majd fordítani. 
 
Több ezren tüntettek a megfizethető lakhatásért Rotterdamban 
Több ezren követeltek megfizethető lakhatást egy vasárnapi tüntetésen a hollandiai Rotterdamban. A dpa német 
hírügynökség beszámolója szerint sokan plakátokat és transzparenseket vittek magukkal, amelyeken egyebek között az 
állt: „A lakhatás jog, nem üzleti modell.” Más lakáspolitikát követelünk és a lakásválság megszüntetését – mondta a 
menet szervezőinek szóvivője a NOS holland közszolgálati műsorszolgáltatónak. 

 
Luc Frieden-t választották az Eurochambres elnökének 
A Luxemburgi Kereskedelmi Kamara jelenlegi elnökét pénteken választották meg az Eurochambres új elnökévé, amely 
feladatkört 2022 januárjától tölti majd be, a mandátuma pedig 2 évre szól. Luc Frieden, aki korábban Luxemburg 
pénzügyminisztere és igazságügyi minisztere is volt, 2019. áprilisától tölti be a CCL elnöki pozícióját. Az új ECH elnök a 
járvány utáni gazdasági helyreállításra kíván összepontosítani, „ami a vállalatok és a kamarai hálózat abszolút prioritása”. 
Elnöksége alatt szeretné, ha az Eurochambres aktívabb részese lenne az európai zöld és digitális átállásnak, továbbá 
aktívan elő szeretné mozdítani a szabad és tisztességes kereskedelmi kapcsolatokat az EU tagjelölt országaival és a fő 
világgazdasági szereplőkkel, mint az USA, Kína és Oroszország.  
 
A járvány alig befolyásolja a luxemburgi háztartások jövedelmét 
A járvány nem növelte tovább a jövedelmi egyenlőtlenségeket Luxemburgban – áll a Luxemburgi Statisztikai Hivatal 
(Statec) frissen közzétett tanulmányában. A járvány ellenére a háztartások nem tapasztalták jövedelmük csökkenését, 
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éppen ellenkezőleg, 2%-os jövedelemnövekedést mutattak ki az elmúlt időszakban, ugyanakkor a többi uniós 
tagországban enyhe, -1,5%-os átlagos visszaesés volt megfigyelhető. A Statec közleménye szerint az egészségügyi 
válság hatásai "meglehetősen mérsékeltek" a munkaerőpiacon, ami az állam által létrehozott „átmeneti 
munkanélküliség” rendszerének köszönhető, amely a fizetések 80% -át nyújthatja és amelyben közel 12.000 
munkavállaló részesül Luxemburgban még 2021 októberében is. 
 
FORRÁS: 
www.turizmus.com  
www.lesoir.be 
www.nu.nl  
www.24.hu  
www.wort.lu  

Bosznia-Hercegovina 

 
A minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről kötött megállapodást Magyarország és Bosznia-Hercegovina 
A minősített adatok Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti cseréjéről és kölcsönös védelméről írt alá 
megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Selmo Cikotic boszniai nemzetbiztonsági miniszterrel a 
Bécsben megtartott migrációs konferencián. Selmo Cikotic megköszönte, hogy Magyarország újabb két évre vállalta a 
NATO kapcsolattartó nagykövetségi szerepet, és azt is, hogy mindig korrekt hozzáállást tanúsítottunk Bosznia-
Hercegovina vonatkozásában. 
 
Kövér: Kiemelten fontos a Nyugat-Balkán uniós integrációja 
Magyarország kiemelten fontosnak tartja az Európai Unió bővítésének folytatását és továbbra is elkötelezett támogatója 
a nyugat-balkáni térség mihamarabbi integrációjának - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
Szarajevóban, a bosznia-hercegovinai parlamenti ikerintézményi program harmadik ütemének záróeseményén. A 
magyar Országgyűlés elnöke kijelentette, ígéretes munka indulhatott el azzal, hogy Bosznia-Hercegovina 
parlamentjeinek vezetői az év elején elfogadták azt a prioritási tervet, amelynek lényege, hogy rendelkezzenek a 
csatlakozási folyamat megvalósításához szükséges parlamenti modellel, megteremtve ezzel azt a parlamenti keret- és 
feltételrendszert, amivel megbirkózhatnak a tagjelöltség során felmerülő csatlakozási feladatokkal. 
 
Bosznia-Hercegovina rossz értékelést kapott az EB bővítési helyzetjelentésében 
Az Európai Bizottság új bővítési helyzetjelentést tett közzé a nyugat-balkáni régió országainak reformjairól, és Bosznia-
Hercegovina a legrosszabb értékelést kapta. A dokumentum sötét képet fest a helyzetről, különösen olyan 
kulcsfontosságú területekről, mint a jogállamiság. A jelentés szerint nincs előrelépés a korrupció és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben, a választási folyamat reformjában, a véleménynyilvánítás szabadságában vagy a külkapcsolatokban. 
A közbeszerzések terén is visszaesés történt. Elismerték, hogy Bosznia-Hercegovina fokozta a migrációkezelés javítására 
irányuló erőfeszítéseit, de úgy ítélik meg, hogy az országnak hatékony koordinációt kell biztosítania a határellenőrzés és 
a migrációkezelés minden szintjén, valamint a menekültügyi rendszer működésében. 
 
FORRÁS: 
https://gondola.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://webradio.hu/ 
 

Bulgária 

 
Bulgáriában 4,8%-os volt az infláció szeptemberben 
Bulgáriában a fogyasztói árak éves szinten 4,8%-kal emelkedtek szeptemberben, az augusztusi 3,7%-os éves növekedést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak szeptemberben 0,4%-kal, augusztusban pedig 0,8%-kal nőttek. 
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Bulgáriában 4,7%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta szeptemberben 
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta szeptemberben, az előző havi 4,9%-ról 4,7%-ra csökkent. Éves 
összehasonlítási alapon a munkanélküliek aránya 2,5 százalékponttal csökkent. Szeptember végén 154 936 
munkanélkülit tartottak nyilván. 
 
Bulgária, Albánia és Észak -Macedónia ígéretet tettek, hogy 2030-ra befejezik a VIII. Pán-Európai Közlekedési Folyosót 
Bulgária, Albánia és Észak-Macedónia együttműködési megállapodást írt alá a fenntartható infrastruktúra kiépítéséről a 
VIII. Pán-Európai Közlekedési Folyosó mentén, vállalva, hogy a közlekedési útvonal hátralévő részét 2030-ra befejezik. 
Bulgária azt tervezi, hogy a jövő héten pályázatot ír ki a Pernik-Radomir vasúti szakasz megépítésére. A szakasz a Szófia 
és Gyueshevo közötti vasútvonal közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló projekt része. Bulgária vasúti 
összeköttetést is tervez Gyueshevóból Észak-Macedónia határáig. 
 
Bulgáriában október 21-től korlátozó intézkedéseket vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére 
Bulgária ideiglenes kormánya szigorítja a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedéseket, október 21-től kötelezővé 
teszi a Covid-19 zöld tanúsítványt a legtöbb beltéri rendezvényen való részvételhez, hogy megakadályozza az járvány 
további terjedését. Az újonnan bevezetett korlátozások azokra az éttermekre, bárokra, mozikra, színházakra, 
edzőtermekre, sportcsarnokokra és üzletekre vonatkoznak, amelyek összterülete meghaladja a 300 négyzetmétert. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 
Csehország járványügyi szigorításokra kényszerül 
Csehországban az utóbbi időben rendkívüli módon romlott a járványhelyzet, ezért az egészségügyi minisztériumnak erre 
már reagálnia kell - jelentette ki Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter szerdán Prágában. 
 
Csehországban a munkahelyeken kötelező lesz a reszpirátor viselete  
Egyúttal lerövidül a tesztek érvényességének ideje. Csehországban október 25-től kötelező lesz a reszpirátor viselete a 
munkahelyeken. Emellett novembertől az éttermi személyzet kötelessége lesz, hogy ellenőrizze a vendégek COVID-
igazolványát vagy oltási igazolását – döntött a távozó Babiš-kormány a szerdai rendkívüli ülésén. 
 
Német benzinturisták lepik el Csehországot 
Csehországban a benzin literje 43,9 eurócenttel olcsóbb, mint Németországban. Feléledt a bevásárló turizmus, németek 
tízezrei járnak tankolni Csehországba – írja a bild.de 
 
Elektromobilitási központ lehet Csehország a ŠKODA AUTO segítségével 
Herbert Diess, a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke és Karel Havlíček, Csehország miniszterelnök-helyettese és 
az ipar, kereskedelem és közlekedés területéért felelős miniszter hétfőn Prágában találkozott. A megbeszélés 
középpontjában – az elektromobilitással összefüggésben – a helyi autóipar jövőbeni lehetőségei álltak.  
 
Leállítja csehországi autógyárait a Skoda a chiphiány miatt 
A globális chiphiány miatt hétfőtől leállítja a termelést mind a három csehországi gyárában a Skoda, közölte a vállalat 
szóvivője. Tomás Kotera elmondta, hogy a globális chiphiány értesüléseik szerint 2022 közepére oldódhat meg. A cseh 
autóipari szövetség szerint az idén 250 000-rel kevesebb autó készül el Csehországba a chiphiány miatt, ami az ágazat 
egészére vetítve mintegy kétszáz milliárd korona - kétezernyolcszáz milliárd forint - veszteséget jelent. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.korkep.sk 
www.autoszektor.hu 
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Egyesült Királyság 

 
Kétmillió forintot kap, aki Angliában belemegy, hogy lecseréli gázbojlerét 
Átszámolva persze. Bojlerenként ugyanis 5 ezer fontot fizetne a brit kormány, összesen pedig 450 millió fontot szánnak 
erre, hogy csökkentsék a környezetszennyezést – írja a BBC portál. A kritikusok szerint ez is kevés. 
 
Arcfelismerő rendszert telepítenek az iskolai menzákra Skóciában 
Néhány skóciai iskola hétfőn arcfelismerő szoftverrel kezdte ellenőrizni a gyermekek kilétét a menzán; a tanulók így 
fizettek az ételért – írja az Euronews. A programban részt vevő kilenc iskola úgy véli, hogy a technológia használata 
gyorsabb és higiénikusabb, mintha a gyerekek kártyával vagy ujjlenyomat-leolvasóval fizetnék ki az ebédjüket. 
 
A britek fele szerint újabb lezárás várható 
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a brit felnőttek 49%-a úgy véli, hogy további lezárásokra kerül sor, 74%-uk pedig 
aggódik egy újabb, téli vírushullám miatt – írja a The Telegraph. 
 
Millió forintos bónusszal tesz be a brit Amazon az így is akadozó ellátásnak 
Komoly problémákat okoz a kisebb élelmiszeripari cégeknek, hogy a brit Amazon akár 3 ezer fontos (durván 1,3 millió 
forintos) belépési bónusszal csábítgatja a teljes állású vagy alkalmi munkavállalókat az ünnepekre. Már így is komoly 
gondokkal jár az Egyesült Királyságban az akadozó ellátási lánc, valamint a munkaerő- és kamionsofőr-hiány, az online 
óriás csábító ajánlata viszont csak még tovább szítja a feszültséget karácsonyig, hiszen a kisebb vállalkozások egyszerűen 
nem tudják felvenni ezzel a versenyt. 
 
Ötvenezer közelében a napi új esetek száma Nagy-Britanniában 
A hétfői adatok szerint 50 ezer közelébe - a nyár közepe óta nem mért szintre - emelkedett az újonnan regisztrált 
koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában. A Downing Street szóvivője ugyanakkor közölte, hogy a kormány 
nem tervezi korlátozások bevezetését. 
 
Elszálló energiaárak és beszakadó népszerűség: rezsiáfa-csökkentés jöhet a briteknél a Brexit „hatalmas” hozadékaként 
A brit pénzügyminiszter azt mérlegeli, hogy a lakossági rezsiszámlákban megjelenő 5%-os áfakulcsot csökkentik, hogy 
ezzel igyekezzenek javítani a népszerűségen, illetve segíteni a fogyasztóknak az elszálló energiaárak mellett, másrészt 
megpróbálják eladni, hogy ez is a Brexit „nagy” hozadéka, hiszen az EU-ban nem engedték az ennél alacsonyabb 
áfakulcsot – tudta meg a Financial Times.  
 
Újabb mutáns térdeltetheti le Nagy-Britanniát 
Egyre rosszabb fertőzési adatokat közölnek a brit hatóságok is. Egy szakértő szerint komolyan meg kellene vizsgálni, 
hogy nem fertőzőbb-e a koronavírus delta plusz variánsa és nem az okozza-e a járványügyi helyzet drasztikus romlását. 
 
FORRÁS: 
www.hvg.hu 
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Észak-Macedónia 

 
Elfogadta idei átfogó bővítési helyzetjelentését az Európai Bizottság - értékelés Észak-Macedóniáról és Albániáról 
Az Európai Bizottság elfogadta az Európai Unió bővítéséről szóló, 2021. évi jelentéscsomagját, amely részletes értékelést 
nyújt a Nyugat-Balkán és Törökország jelenlegi helyzetéről és az Európai Unió felé vezető útjukon elért előrehaladásról, 
különös tekintettel az alapvető reformok végrehajtására, valamint egyértelmű iránymutatást ad az előttük álló 
reformprioritásokról. Albánia és Észak-Macedónia továbbra is teljesíti a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez 
szükséges feltételeket, és mindkét ország folyamatosan halad előre az uniós reformok útján. Negatív hatással van az EU 
hitelességére, hogy késlekedik a két országgal folytatott csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdése. 
 
A Nyugat-Balkán stabilitása közös érdek 
Háromnapos, hivatalos látogatáson Észak-Macedóniában járt a Magyar Honvédség parancsnoka. Dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy a balkáni ország vezérkari főnöke, Vasko Gjurchinovski altábornagy meghívásának tett eleget. A 
két vezető a lehetséges együttműködés részleteiről egyeztetett a találkozón. A négyszemközti megbeszélésen 
elhangzott, hogy az illegális migráció és a koronavírus-járvány kitörése ismét rávilágított a Nyugat-Balkán országai és az 
Európai Unió közötti együttműködés szükségességére. Kiemelt téma volt Észak-Macedónia hadseregének lehetséges 
szerepvállalása a székesfehérvári székhelyű Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság működésében. 
 
Észak-Macedóniában a munkanélküliek száma szeptemberben 10,4%-kal csökkent éves szinten 
Szeptember végén 135 605 munkanélküli személyt tartottak nyilván Észak-Macedóniában, szemben az egy évvel korábbi 
151 359-tel. Havi összehasonlítás alapján a munkanélküliek száma szeptemberben 1,5%-kal csökkent. 
 
Augusztusban nőtt az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma 
Az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma elérte az 55 101 főt augusztusban, szemben az előző év azonos 
hónapjában regisztrált mindössze 7 195 fővel. A külföldi turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma 2021 
augusztusában 134 197-re emelkedett a 2020 augusztusi 21 534-ről. 
 
FORRÁS: 
https://honvedelem.hu/ 
https://maszol.ro/ 
https://seenews.com/ 
 

Franciaország 

 
Franciaországban változatlanul nő az infláció  
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) jelentése szerint az augusztusi 1,9%-ról szeptemberre 2,2%-ra nőtt az infláció 
mértéke. Az árindex növekedéséért alapvetően az energia és a közlekedési szolgáltatások árainak a növekedése felelős.  
A gazdasági fellendülés sajnálatos módon világszerte növeli az inflációt, ami Európa gazdaságának vezető államában, 
Németországban 4,1% volt az energiaárak növekedése és annak áfahatása miatt. Franciaországban „csak” 2,2% volt az 
elmúlt hónapban az infláció, ami 2018 novembere óta nem látott rekordértéket jelent. 
 
A franciák többsége már elkezdte csökkenteni az energiafogyasztását  
A franciák arra számítanak, hogy a következő hónapokban az energia árak emelkedni fognak, a lakosság 75%-a nem bízik 
abban, hogy a kormánynak sikerülne korlátozni az áremelkedést - derül ki a Les Echos c. gazdasági napilap és hírportál 
felmérésből. A franciák megélhetési költségekkel kapcsolatos várakozásai nagyon negatívak, több mint háromnegyedük 
arra számít, hogy emelkedni fognak az élelmiszer- és a lakásárak. Még többen (85%) tartanak az energiaárak 
emelkedésétől. Ezzel egyidőben a francia gazdasági minisztérium a sajtóban erősítette meg, hogy az üzemanyagárak 
ellenőrzésén dolgozik, miután 100 eurós rendkívüli energiahozzájárulásról hozott döntést a leginkább rászorultók 
számára. 
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40 ezer ember tüntetett az oltási igazolványok ellen Franciaországban 
Október 16-án szombaton, Franciaország-szerte tüntetéseket tartottak a koronavírus-járvány nyomán bevezetett 
egészségügyi passzusok ellen, és legalább 40 ezer ember vonult az utcára. A párizsi tüntetésen mintegy 5000 ember vett 
részt, Lyonban pedig körülbelül 400-an, összesen pedig 171 gyűlést szerveztek országszerte. A rendőrség öt tüntetőt vett 
őrizetbe a közrend megsértése miatt, hármat közülük a fővárosban. 
 
A Lucart 80 millió eurós beruházást valósít meg Franciaországban 
A higiéniai papírtermékeket gyártó Lucart európai vállalat 2022 és 2024 között 80 millió eurós beruházást valósít meg a 
franciaországi Laval sur Vologne-i üzemben, ahonnan Magyarországra, a nyergesújfalui telephelyre is szállítanak majd 
nyersanyagokat - közölte a társaság az MTI-vel. 
 
FORRÁS: 
www.latribune.fr  
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www.liner.hu  
www.portfolio.hu 
 

Horvátország 

 
A horvátoknál egy hónapra befagyasztják az üzemanyagok árát 
Száguld a nyersolaj világpiaci ára, így aztán az üzemanyagárak is. Horvátországban a kormány döntött, úgy fékezi meg a 
drágulást, hogy egy hónapig nem hagyja emelkedni az árakat, rögzíti, hogy a benzin ára 11, a gázolajé pedig 11,1 kuna 
lesz. A cél kettős: egyrészt nem szeretnék, ha a gazdasági növekedést fékezné az egyre dráguló üzemanyag, másrészt, 
ezzel összefüggésben, azt sem szeretnék, ha a horvátok átjárnának tankolni Bosznia-Hercegovinába, ahol durván 100 
forinttal olcsóbban mérik a benzint és a gázolajat. 
 
Horvátországban éves szinten 3,3%-kal nőttek a fogyasztói árak szeptemberben 
Horvátországban a fogyasztói árak szeptemberben 3,3%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, miután 
augusztusban 3,1%-kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex 1%-kal nőtt szeptemberben, az 
augusztusi 0,2%-os növekedést követően. 
 
Horvátországban 7%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta szeptemberben 
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta szeptemberben 7%-ra csökkent az augusztusi 7,3%-ról. 
Szeptemberben 119 094 munkanélkülit tartottak nyilván, ami 5,1%-kal kevesebb, mint egy hónappal korábban, és 19,2%-
kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 
 
Nagyon belehúztak az erdősítésbe a horvátok: így turbóznák fel a faültetéseket 
Erdőterületének arányát tekintve Horvátország európai viszonylatban is jól áll. Az ország 49,3 százalékát erdők borítják, 
de a kormány célja az, hogy 2030-ig ez a mérték meghaladja az 50 százalékot. Horvátországban napjainkban egészen 
pontosan 2 759 039 hektár erdőt tartanak számon. Ennek jelentős része, csaknem 2,1 millió hektár állami kézben van, a 
többi magánterület. Az erdővel borított területek aránya az elmúlt negyed évszázadban jelentősen, csaknem 17%-kal, 
49,3%-ra bővült. 
 
FORRÁS: 
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Írország 

 
Korlátozásokkal, de nyitnak a szórakozóhelyek Írországban 
Írország 2020 márciusa óta először engedélyezi a szórakozóhelyek újbóli megnyitását, kedden azonban – válaszul a 
fertőzések számának növekedésére – visszakozott az eredeti tervtől, miszerint majdnem minden korlátozást eltörölnek. 
 
Emelkednek az ingatlanárak 
Az ingatlanárak inflációja - hároméves csúcsra - 10,9 százalékra emelkedett, mivel a pánikszerű vásárlás, az alacsony 

hitelfelvételi költségek és az otthoni munkavégzés elterjedése fokozta a piaci aktivitást. Az írországi lakásárak körülbelül 

20 271 euróval magasabbak, mint 12 hónappal ezelőtt, a fővárosban, Dublinban pedig 43 682 euróval. Az ingatlanok 

átlagára 313 619 euró, illetve Dublin, - ahol a legmagasabbak az árak - 484 147 euró. Korábbi előrejelzések azt jósolták, 

hogy a járvány következtében az ingatlanok értéke csökkenni fog, de számos tényező; a háztartások megtakarításai, az 

otthoni munkavégzés és a Brexit után Londonból átköltözők – a várakozásokkal ellentétben – felgyorsították az árak 

emelkedését. 

 

10 000 új munkahelyet hoz létre a Facebook  
A Facebook egy új generációs számítástechnikai platform kiépítésére az elkövetkező öt évben akár 10 000 munkahelyet 

is létrehozhat az Európai Unióban. A vállalat szerint ez a lépés Európát állítja az ún. metaverzum középpontjába. A vállalat 

európai központja Írországban van.  

Rekordokat dönt az infláció 
 
Írországban az infláció 13 éves csúcsra, 3,7 százalékra emelkedett 2021 szeptemberében, mivel az energia, valamint a 

közlekedési és a lakhatási költségek megemelkedtek a növekvő kereslet és az ellátási láncban fellépő nehézségek miatt. 

 

Emelkedik a fertőzöttek száma Írországban  
Írországban az egyik legmagasabb az átoltottsági arány, a vírus előfordulási aránya azonban az egyik legmagasabb az 

EU-ban. Írországban az új Covid-19 esetek előfordulási aránya az EU-s átlag több mint kétszeresére emelkedett. 

 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.irishtimes.com 

 

Koszovó 

 
A Szerb Lista győzött a szerb többségű koszovói községekben 
A Szerb Lista jelöltjei győztek mind a tíz, többségében szerbek lakta községben a koszovói helyhatósági választásokon, 
jelentette be Goran Rakić, a Szerb Lista elnöke. Hozzátette, Észak-Mitrovica polgármesterjelöltje, Milan Radojević "több 
mint 10.776 szavazatot" szerzett. Az észak-mitrovica eredmények véglegesek, más helyi önkormányzatokban 
előzetesek. A szavazók 38 község polgármesterét és képviselőit választották meg október 17-én Koszovóban az 
önkormányzati választásokon. A szerbek 10 községben vannak többségben, jelölteket pedig 11 önkormányzatban 
indítottak. 
 
Benkő: Magyarország tesz is a Nyugat-Balkán biztonságáért 
Magyarország nem csak beszél róla, tesz is a Nyugat-Balkán békéjéért és biztonságáért - jelentette ki a honvédelmi 
miniszter a NATO koszovói missziójának (KFOR) egyik táborában. Benkő Tibor büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy - a 
KFOR történetében először - magyar parancsnok vette át a misszió parancsnokságát. Kiemelte: Kajári Ferenc a NATO 
legrégebbi és legnagyobb missziójának vezetését vette át. 
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Koszovóban 4,9%-os volt az infláció szeptemberben  
Koszovó harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) szeptemberben 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához 
képest, miután augusztusban 4,7%-kal növekedett. Havi összehasonlítás alapján a HICP 0,1%-kal nőtt szeptemberben, 
az előző havi 1,2%-os növekedést követően. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.vajma.info/ 
http://www.webradio.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Összekötötték Lengyelország és Litvánia gázvezeték-rendszereit 
Becslések szerint a fosszilis tüzelőanyagot szállító vezetékhálózatot 2022-re indítják majd be, a kivitelezéssel lassan 
végeznek és hozzálátnak a vezetékrendszer ellenőrzéséhez, írja a Korrespondent. Az Amber Grid, a litván 
gázvezetékrendszer üzemeltetője bejelentette, hogy a lengyel-litván gázvezeték (GIPL) 95 százalékban elkészült. 
 
Húsz éve nem látott áremelkedés Lengyelországban 
A globális trendhez igazodva az elmúlt néhány hónapban megugrottak a lengyel árak. Az élelmiszerek, a hús, a zöldség 
és az italok mellett az energiáért is többet kell a lengyeleknek fizetni. Húsz éve volt utoljára ilyen áremelkedés 
Lengyelországban, közölte a lengyel Központi Statisztikai Hivatal (GUS). Ezzel Lengyelország dobogós helyen áll az 
európai országok között. 
 
Kormányzati beavatkozás készül Lengyelországban a műtrágyaárak csökkentésére 
A lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, Grzegorz Puda a miniszterelnökkel és a legnagyobb belföldi 
műtrágyagyártókkal folyatott megbeszéléseket a kritikusság váló műtrágyaárak kormányzati visszafogása érdekében. A 
cél a műtrágyák árának 30% körüli csökkentése. 
 
Újabb áldozata van a boltláncok versenyének Lengyelországban 
Lekerült a céges logó Lengyelország 30 éves nemzeti áruházlánca, a Piotr i Pawel utolsó boltjának bejáratáról is, miután 
a cég elvérzett a külföldi multikkal folytatott ádáz piaci versenyben. 
 
FORRÁS: 
www.karpathir.com 
www.moszkvater.com 
www.agrotrend.hu 
www.napi.hu 
 

Montenegró 

 
Elfogadta idei átfogó bővítési helyzetjelentését az Európai Bizottság - értékelés Montenegróról 
Az Európai Bizottság az Európai Unió bővítéséről szóló, 2021. évi jelentéscsomagjában megfogalmazott helyzetjelentése 
szerint Montenegrónak tovább kell fokoznia erőfeszítéseit a véleménynyilvánítás és a média szabadságának 
megteremtése felé, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem kritikus területein anélkül, hogy az 
igazságügyi reform terén korábban elért eredményeket visszafordítaná. 

 
Montenegróban 2,9%-kal nőttek a fogyasztói árak szeptemberben 
A montenegrói fogyasztói árindex (CPI) éves szinten 2,9%-kal emelkedett szeptemberben, az augusztusi 3,1%-os 
növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a montenegrói fogyasztói árak szeptemberben 0,5%-kal, míg 
augusztusban 0,1%-kal nőttek. 
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https://maszol.ro/ 
https://seenews.com/ 

 

Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező 
rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági 
védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről 
vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország 
területére. 
 
Lassabban nőhet idén a német gazdaság 
A tavasszal vártnál gyengébben teljesít a német gazdaság az idén a német nyelvterület vezető gazdaságkutató 
intézeteinek csütörtökön Berlinben bemutatott közös előrejelzése szerint. Németország hazai összterméke (GDP) a 
tavasszal várt 3,7 százalék helyett 2,4 százalékkal nőhet az idén. A kilátások viszont jobbnak tűnnek, mint fél éve, az 
Európai Unió legnagyobb gazdasága így 3,9 százalék helyett 4,8 százalékkal bővülhet 2022-ben. A folyamatokra még 
mindig a másfél éve tartó koronavírus-világjárvány gyakorolja a legnagyobb hatást. 
 
Emiatt aggódnak most Németországban 
Szeptemberben éves összehasonlításban 14,2 százalékkal nőttek a termelői árak Németországban a német szövetségi 
statisztikai hivatal (Destatis) jelentése szerint. Hasonló mértékű drágulást legutóbb 1974 októberében regisztráltak, 
amikor is az első olajválsággal összefüggésben 14,5 százalékos emelkedést mértek. Az előző, augusztusi hónaphoz 
képest is példátlanul erős ütemben, 2,3 százalékkal emelkedtek a termelői árak. A termelői árak múlt havi drasztikus 
emelkedése csak fokozhatja az inflációs aggodalmakat. 
 
Jócskán belenyúl a német állam az áramdíjba az elszálló árak miatt 
Jelentősen, 43%-kal 6,5 eurócentről mintegy 3,7 eurócentre levágja a német állam azt a fogyasztók által fizetendő tételt, 
amit a megújuló energiás megoldások elterjedésének támogatására épített be az áramdíjba – tudta meg a Reuters a 
pénteken bejelentendő kormányzati döntés lényegét. A lakosság csak keveset fog megérezni a kormányzati döntésből, 
a fogyasztók felé levágott díjat pedig az állam „saját zsebből” pótolja. 
 
30 ezer autóipari munkahely szűnhet meg a Volkswagen vezére szerint 
Harmincezer munkahely fog megszűnni, hogyha túl lassan megy végbe az elektromos autózásra történő átállás a 
vállalatnál – jelentette ki Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezérigazgatója. Herbert Diess nem véletlenül beszél erős 
versenyről és hatalmas nyomásról, a Teslánal ugyanis úgy számolnak, hogy évi 500 ezer autót gyárthatnak majd 
Németországban 12 ezer munkavállalóval. A Volkswagen központjában, Wolfsburgban viszont 25 ezer emberrel 
gyártanak évi 700 ezer autót. Ez brutális hatékonyságbeli különbség az amerikai elektromosautó-gyártó javára. 
 
Megkezdődhetnek a hivatalos koalíciós tárgyalások Németországban 
A piacpárti FDP is zöld utat adott a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésére, az SPD és a Zöldek pedig már korábban 
jelezték, hogy nyitottak az egyeztetések folytatására – írja a Reuters. Ez még nem jelent kormányalakítást, mindössze 
egyfajta szándéknyilatkozatnak tekinthető: a pártok most már formálisan is a kabinetek és a feladatok elosztásáról, 
valamint a kormányprogramról fognak egyeztetni. Eddig mindössze előzetes, puhatolózó tárgyalási körök zajlottak le. 
Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminiszter azt szeretné, ha még karácsony előtt sikerülne tető alá hozni az új kormányt.  
 
Jelentős díjemelésekre számítanak a német biztosítási piacon 
Természeti csapások, koronavírus, alacsony kamatkörnyezet, sőt még a meglóduló infláció is a német biztosítók 
eredményét rontották. A Rajna-vidéket nyáron végigpusztító Bernd ciklon által okozott károkra a német biztosítók több 
mint 8 milliárd euró kártérítést fizettek, s ehhez jönnek még a többi idei, jégeső és heves esőzés nyomán keletkezett 
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károk. Ráadásul a természeti csapások miatt a biztosítókat érő veszteségeket tetézi a világjárvány, a tartósan alacsony 
kamatkörnyezet és a meglóduló infláció is, így a cég szerint elkerülhetetlenné vált az ingatlanpiacon a biztosítási és 
viszontbiztosítási díjak jelentős emelése, valamint a szerződési feltételek szigorítása. 
 
Gázt kapott az Északi Áramlat-2 első vezetéke 
Befejeződött az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár első vezetékének feltöltése, amely így üzemkésszé vált – közölte a 
projektet irányító Nord Stream 2 AG hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a tervnek és a tervezési 
követelményeknek megfelelően a gázvezetéket mintegy 177 millió köbméter úgynevezett technológiai gázzal töltötték 
fel, ami 103 bar nyomást biztosít a csőben. Ez elegendő a gázszállítás jövőbeni megindításához. 
  
Nincsen fék: nem lesz sebességkorlátozás Németországban 
Megbukott a balközép Szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a szocialista Baloldal (Die Linke) által támogatott 
sebességkorlátozás terve. A kormányzásra készülő balközép Szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a Szabad 
Demokraták (FDP) megegyeztek abban, hogy a felálló közlekedésilámpa-koalíció nem kíván általános 
sebességkorlátozást bevezetni a német autópályákon – számolt be az AutBild.de. Az SPD, a Zöldek és a Die Linke által is 
támogatott sebességkorlátozás az FDP elnöke miatt bukhatott meg. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Adócsökkentés jöhet Olaszországban 
Nyolcmilliárd eurós adócsökkentést tartalmaz az olasz kormány által benyújtott 2022-es költségvetési törvényjavaslat. 
A Mario Draghi-kabinet által kidolgozott tervezet körülbelül 23 milliárd euró értékben tartalmaz új intézkedéseket, 
beleértve az energiaszámlák csökkentését, a munkahelyi bónuszokat és az új munkahelyteremtési lépéseket. A balközép 
Demokrata Párt (PD) szerint a csomag meggyőző, és tükrözi a prioritásaikat. Azt mondták, hogy a PD konstruktívan fog 
hozzájárulni a költségvetési törvényjavaslathoz.  
 
Főnixként támad fel poraiból az Al(ita)lia 
Vége az Alitalia éveken át tartó agóniájának, az olasz nemzeti légitársaságot „beszántják”, helyét péntektől a feleakkora 
méretű, tiszta lappal induló ITA veszi át – ugyanazzal az állami háttérrel. Róma áldását adta az általa kinevezett új 
menedzsment terveire, így pénteken felszállhat az ITA első menetrend szerint közlekedő járata. A súlyos veszteségeket 
felhalmozó Alitaliával szemben az ITA tiszta lappal indulhat, örökölt adósságteher nem nyomja a vállát. 
 
A balközép jelöltje lett a főpolgármester Olaszországban 
Hétfőn zárult le a részleges önkormányzati választások második fordulója Olaszországban. A római főpolgármester-
választáson Roberto Gualtieri, a Demokrata Párt (PD) politikusa győzött. Gualtieri – a második Conte-kormány volt 
pénzügyminisztere – a szavazatok közel hatvan százalékát szerezte meg, megelőzve a jobbközép jelöltjét. A fővárost az 
utóbbi öt évben irányító Öt Csillag Mozgalom (M5S) elveszítette, ahogy Torinót is, ahol a PD jelöltje szintén a voksok 
majdnem hatvan százalékát kapta meg. Még soha nem vettek ilyen kevesen részt az olasz önkormányzati választásokon. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/  
https://hvg.hu/ 
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Románia 

 
Stabilra javította a Moody's Románia adósbesorolását 
A Moody's amerikai nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolását, és 
megerősítette az ország hosszú futamú szuverén hazai és devizakötelezettségeinek "Baa3" osztályzatát. Ezzel egyidőben 
a másik amerikai nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's is megerősítette Románia "BBB mínusz/A-3" befektetési 
ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással jegyez. A Moody's szerint az államadós-besorolás stabilra javítását 
a román gazdaság teljesítményének erőteljes növekedése, az uniós helyreállítási alapok várható felhasználása, valamint 
a román államháztartási hiány csökkentése érdekében vállalt kormányzati garanciák indokolták. 
 
Romániai kormányalakítás: Nicolae Ciuca védelmi minisztert jelöli kormányfőnek a PNL 
Nicolae Ciuca védelmi minisztert javasolja a kormányfői posztra a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a kormányalakítási 
tárgyalások október 21-én kezdődő második fordulójában. Klaus Iohannis államfő október 21-re újabb konzultációkra 
hívta a pártokat, miután a kormányalakítással múlt héten megbízott Dacian Ciolos kabinetjének beiktatását elutasította 
a parlament. 
 
Nőtt a román építőipari termelés 
Romániában a nyers adatok szerint 2,7%-kal nőtt az építőipari termelés volumene az első nyolc hónapban a tavalyi év 
azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 1,9% volt. A nyers adatok 
szerint mért növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyek 11,5%-kal meghaladták az egy évvel korábbiakat, 
ugyanakkor a felújítások volumene 17,1%-kal csökkent, míg a karbantartási és javítási munkálatoké 11,1%-kal esett 
vissza. Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 5,8%-kal csökkent, a kiigazított érték szerint 
5,2%-kal esett vissza a tavalyi nyolcadik hónaphoz mérten. Júliushoz képest a nyers adatok szerint 0,3%-os csökkenést, 
a kiigazított érték szerint 1,9%-os visszaesést jegyeztek fel. 
 
Egy év alatt rekord mértékben csökkent a nyugdíjasok száma Romániában 
Tavaly júniustól idén júniusig több mint 61 ezer fővel csökkent a nyugdíjasok száma Romániában, ez 2013 óta a 
legnagyobb visszaesés. Az idei év júniusa végéig kevesebb mint 4 millió 900 ezer román állampolgár nyugdíjas volt, ami 
61 ezer fővel kevesebb a tavaly júniusi számokhoz képest. Ezzel szemben, ugyanebben az időszakban 2019-ben két és 
félszer több nyugdíjas volt az országban. A drasztikus csökkenéshez nagy valószínűséggel hozzájárult a koronavírus-
járvány is, hiszen az elhalálozási ráta időskorban a legnagyobb. 
 
Magyar fintech cég lett piacvezető Romániában 
A 2015-ben alapított Festipay Magyarország után a román fesztiválpiacon is vezető pozíciót szerzett. A magyar fintech 
cég idén már minden jelentős romániai fesztiválon jelen volt a szolgáltatásaival, készpénzmentes fizetést, integrált 
rendezvénybeléptetést biztosított a legkorszerűbb eszközökkel. 
 
Beszáll a romániai helyzet kezelésébe a WHO 
A Romániában kialakult járványhelyzet intenzitásának csökkentése érdekében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is 
részt vesz az oltási kampány fellendítésében. A WHO és az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) egyeztetnek arról, 
milyen intézkedésekkel segíthetik a hazai válságkezelést, amivel mihamarabb elejét vehetik az egészségügyi rendszer 
összeomlásának. Románia jelenleg a leginkább érintett országok közé tartozik a koronavírus-járvány szempontjából, az 
új fertőzöttek és a halottak száma is mindennap új rekordokat dönt meg. 
 
Akkora a baj Romániában, hogy két hétre bezárnak az iskolák 
Romániában kéthetes kényszerszünetre küldik jövő héttől az iskolásokat, és mindenütt újra kötelezővé válik a védőmaszk 
viselése, továbbá az oltatlanok mobilitását korlátozó további megszorításokat vezetnek be. 
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Spanyolország  

 
Tíz éve inaktív az ETA terrorista szárnya, de a bocsánatkérés elmaradt 
Tíz év telt el azóta, hogy az ETA szeparatista terrorszervezet egy videóüzenetben bejelentette, hogy befejezi aktivitását. 
A Baszkföld függetlenségéért küzdő terroristák 858 gyilkosságért, több ezer sebesültért és több tucat emberrablásért 
felelősek 1968 óta. Jelenleg körülbelül négyszázan töltik börtönbüntetésüket az ETA terrorcselekményeivel 
összefügésben. Az ETA 1958-ban Baszkföld és Szabadság néven baszk nacionalista függetlenségi mozgalomként alakult, 
majd több ágra bomlott, és tíz év elteltével legismertebb magja terrorszervezetté vált. Váratlanul csaptak le erőszakos 
támadásaikkal: robbantásokkal, emberrablásokkal tartották rettegésben Spanyolországot évtizedeken át. 
 
Egy spanyol kisváros a fenntarthatóság fellegvára 
A fenntartható fejlődés és a gazdasági jólét példája lett egy hangulatos spanyol kisváros. La Nucíában már húsz éve 
szigorú fenntarthatósági szabályokat vezettek be, aminek mára meglett az eredménye. A településen egy 400 ezer 
négyzetméteres fenntartható sportváros is épült, ahol olimpikonok mellett például az angol futballválogatott is edzett. 
A város húsz év alatt megtriplázta lakóinak számát. A 18 ezer itt élőnek pedig nagyjából a fele külföldi, a világ több mint 
100 országából, főként az Európai Unió tagállamaiból. 
 
Állatokat és épületeket veszélyeztet a Cumbre Vieja vulkán La Palmán 
Továbbra is megfékezhetetlenül árad a Cumbre Vieja vulkánból ömlő lávafolyam La Palma szigetén. A tenger felé haladó, 
közel 1300 fokos folyékony kőzet most leginkább La Laguna települést fenyegeti, amelyet vészesen megközelített. A 
mintegy 1650 lakót már korábban evakuálták, így nincsenek életveszélyben, a házaik és egyéb épületek, például a 
templom és az iskola viszont megsemmisülhetnek.   
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Szerbia 

 
Lerakták a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítésének alapkövét 
A hazai közlekedésfejlesztési erőfeszítések középpontjában a következő 10-15 évben egyértelműen a vasút áll, ezen belül 
pedig az egyik legfontosabb beruházás a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése – mondta 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Kiskunhalason, a fejlesztés alapkőletételén. A beruházás Pireusz 
kikötőjéből teremt majd magas színvonalú, közvetlen összeköttetést az ázsiai áruk szállításához, így a jövőben 
Magyarország kínálja majd a leggyorsabb szállítási útvonalat a görögországi kikötők érintésével a Távol-Kelet és Nyugat-
Európa között. A most induló korszerűsítést számos kiegészítő beruházás övezi, például a több mint 13 kilométeres 
Szeged-Röszke vasútvonal felújítása és villamosítása, a Szeged és Hódmezővásárhely között új, átszállásmentes 
kapcsolatot teremtő innovatív tramtrain vasútvillamos létrehozása és a röszkei vonal felújítása. 
 
Közösen tette le Orbán és Vucic a Szeged-Szabadka vasútvonal alapkövét  
Közösen tette le a szerbiai Horgoson Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Szabadka-
Szeged vasútvonal felújításának alapkövét. „A magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek és ennek a jövőnek 
együtt lesznek a nyertesei" - mondta Orbán. 
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Szerbia beszállna a Paks 2-be 
Szerbia nem tervezi sem az áram, sem a gáz árának emelését, Aleksandar Vucic szerb elnök azzal érvelt, hogy ezektől az 
áraktól függ, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerek és minden más termék, vagyis ezáltal az ország fennmaradása. 
Felújítás miatt kiesett az ország egyik hőerőműve, amelynek a kapacitása 650 megawatt, de amint a munkák 
befejeződnek, Szerbiában minden rendben lesz. 2028-ig vagy 2030-ig többezer megawattal szeretnék növelni a 
kapacitásokat, ezért megkezdték a tárgyalásokat a Vaskapu 3 vízerőmű megépítéséről. Zajlanak a tárgyalások 
Magyarországgal a bosnyák-montenegrói-szerb hármashatár közelében lévő Bistrica vízerőműről. Emellett Paks 2 
építésébe is beszállna Szerbia 5-10 százalékkal, ami 500 vagy 1000 millió eurót jelentene, hogy használhassák az ott 
előállított áram egy részét. Vucic erről javaslatot fog tenni Orbán Viktornak. 
 
A szerb bankszövetséggel tárgyalt a magyar 
A két ország pénzügyi szektorainak vezető képviselői két napos megbeszéléssorozaton vettek részt, ahol az erőteljesen 
fejlődő bilaterális gazdasági kapcsolatokon túl részletesen foglalkoztak együttműködésüknek a balkáni térség és az 
Európai Unió közös érdekű további közeledését elősegítő hatásaival is. A bankvezetők mindenekelőtt áttekintették az 
aktuális pénzügyi kérdéseket, különös tekintettel a COVID-19 válság utáni gazdasági újraindítás pénzügyi kihívásaira. 
Beszámolót hallgattak meg a magyar családtámogatási megoldások eredményeiről, valamint összevetették a két ország 
bankszektorának a fenntarthatósági és a digitális kihívásokra adott válaszait. A kétoldalú gazdasági kapcsolatokban 
meghatározó vállalatok vezetőivel való találkozón az export/import kérdések mellett a kölcsönös tőkebefektetések és a 
gazdasági együttműködés pénzügyi finanszírozási lehetőségei voltak a tárgyalások fókuszában. 
 
Elfogadta idei átfogó bővítési helyzetjelentését az Európai Bizottság - értékelés Szerbiáról 
Az Európai Bizottság az Európai Unió bővítéséről szóló, 2021. évi jelentéscsomagjában Szerbia esetében kimondja, hogy 
az országnak folytatnia kell és fel kell gyorsítania az igazságszolgáltatás függetlensége, a médiaszabadság, a háborús 
bűncselekmények ottani kezelése és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén végrehajtott reformokat. Koszovóval a 
kapcsolatok normalizálása alapvető fontosságú, és meghatározza a csatlakozási tárgyalások általános ütemét. 
 
Jövőre engedélyre lesz szükségük az EU-ba történő beutazáshoz a szerbiai polgároknak 
A szerbiai polgároknak a jövő évtől hét eurós engedélyre, illetve „azonnali vízumra” lesz szüksége ahhoz, hogy 
beléphessenek valamelyik uniós ország területére. Brüsszel közlése szerint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszer (ETIAS) 2022-től teljesen működőképessé válik, így a több mint 60 országból származó, közel 1,4 milliárd 
ember, aki eddig szabadon léphetett be a schengeni övezetben, ezután köteles lesz ehhez a „belépőhöz”, vagy ahogy 
másként nevezik „utazási jóváhagyáshoz” folyamodni, mielőtt bármelyik uniós országba belépnének. A rendszer célja, 
hogy segítsen a jelenlegi biztonsági, egészségügyi és migrációs kockázatok kezelésében, ez arra a 62 országra 
vonatkozik, amelyek nem tagjai az EU-nak, de amelyek polgárai vízum nélkül utazhattak be a schengeni övezetbe. 
 
Kedvezményes kamatozású hitelt kapnak a szerbiai utazási irodák 
Szerbia kedvezményes kamatozású hitellel segíti az utazási irodákat, hogy ki tudják fizetni azokat a szerb 
állampolgárokat, akik a világjárvány miatt nem tudták kihasználni a befizetett utazásukat. Voltak, akik ezen a nyáron 
csereutalványokkal elutazhattak, de a befizetett nyaralások 40 százaléka, illetve 25 millió euró továbbra sincs 
felhasználva. Az érintetteknek jövő év januárjától vissza kellene adni a pénzüket. Ezt a határidőt viszont segítség nélkül 
nehezen tudják betartani azok az ügynökségek, amelyek a külföldi partnereiktől nem kapták vissza a pénzt. 
 
Szerbia ipari értékesítése 32,8% -kal nőtt augusztusban 
Szerbia ipari értékesítése augusztusban 32,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, miután az előző hónapban 
25,4%-kal emelkedett. A belföldi ipari értékesítés augusztusban éves szinten 32,4%-kal, míg a külföldön generált 
forgalom 29,6%-kal bővült. 
 
Szerbiában is lesz védettségi igazolvány 
Október 23-tól védettségi igazolvány felmutatásához kötik a szórakozóhelyek és vendéglátóipari egységek látogatását 
Szerbiában. Védettségi igazolásnak számít a vakcina második vagy harmadik adagjának felvételét igazoló dokumentum, 
72 óránál nem régebbi PCR-teszt, 48 óránál nem régebbi antigénteszt, vagy annak igazolása, hogy valaki átesett a 
betegségen. 
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Szlovákia 

 
Jó hír a fuvarozóknak: Szlovákia is az egységes európai útdíjfizetési rendszer része lesz 
Jóváhagyta a parlament azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy Szlovákia is az egységes európai útdíjfizetési rendszer 
részévé váljon. Megszűnik így az a gyakorlat, hogy egy kamionvezetőre mondjuk, Szlovákiából Spanyolországba menet 
minden országban más útdíjszabályok vonatkozzanak. 
 
Deficitcsökkentő költségvetéstervezetet hagyott jóvá jövőre a szlovák kormány 
Jóváhagyta Eduard Heger kabinetje Szlovákia 2022. évi költségvetéstervezetét. A jövő évi büdzsé az idei évi 
rekordhiányos költségvetés után alacsonyabb, 4,94%-os GDP arányos hiánycélt vetít előre, ami mintegy 2,5%-kal 
alacsonyabb, mint az idei évre tervezett 7,41%-os GDP arányos hiánycél. Ez utóbbit előzetes adatok szerint nem sikerül 
majd tartani, és a 2021-es deficit valós értéke eléri a GDP 8%-át, ami némileg alacsonyabb a 2020-as 9,68%-nál. A jövő 
évi szlovák költségvetéstervezet a bevételi oldalon 44,2 milliárd euróval, a kiadási oldalon pedig 49,4 milliárd euróval 
számol, mindkét összeg magasabb az idénre tervezettnél. 
 
Túlélik-e a szlovákiai gyárak az energiaárak emelkedését? Íme az ország legnagyobb üzemei egykor és most 
Szlovák állampolgárok százezrei dolgoznak az iparágban. A gyárakat először a globális verseny tizedelte meg, most pedig 
a rohamosan növekvő energiaárakkal kell szembenézniük. Összegyűjtötték, hogy hány ezer alkalmazottja volt korábban 
a nagyobb szlovákiai gyáraknak és mennyi van most. 
 
Romlik a koronavírus-helyzet északi szomszédunknál 
Szlovákiában a jelenlegi, harmadik járványhullám alatt még nem regisztráltak egy nap annyi beteget, mint most. Október 
18-hoz képest október 19-re csaknem megkétszereződött a pozitív eredménnyel végződött PCR-tesztek száma, csaknem 
4 ezer új beteget azonosítottak. Továbbra is ezer fölött van a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma. Augusztus után 
szeptemberben is szinte kizárólag a delta variánst azonosították a vizsgált mintákban. 
 
Civil kezdeményezéssel mentenék meg az Ipoly-völgy vasútvonalát 
A 2019-ben alakult Ipoly Honismereti, Kulturális, Sport és Túra Egyesület (Ipoly Túra Egyesület) a térség turizmusának, 
idegenforgalmának fejlesztéséért jött létre, hangsúlyozva a magyar történelmi múlt és kultúra megmaradásának 
szükségességét, a turizmus fejlődését a magyar–szlovák határ mindkét oldalán. Mivel a politika évtizedek óta nem tesz 
intézkedéseket az Ipoly-völgy Drégelypalánktól a szlovákiai Losoncig húzódó vasútvonalának megmentéséért és 
korszerűsítéséért, úgy döntöttek, hogy az egyesület vasútmentő szakosztályának megalakításával a civilek segíthetnek 
az Ipoly-völgy vasútvonalának megmentésében. Céljuk, hogy a 76 éve apró lépésekben visszafejlesztett és leépített 
vasútvonal megmaradjon. 
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Szlovénia 

 
Szlovéniát támadja a LIBE-bizottság 
Ljubljanában járt az Európai Parlament alapjogi bizottságának küldöttsége. Milan Zver, a szlovén kormánypárt EP-
képviselője nem számít kiegyensúlyozott értékelésre. A küldöttséget vezető holland liberális Sophie in ’t Veld 
megállapította, hogy az állami intézmények jól működnek, bírálta viszont a politikai közbeszéd ellenséges voltát, ami 
szerinte rontja az intézményekbe vetett bizalmat. 
 
A B+N Referencia Zrt. megvásárolta az ISS szlovéniai leányvállalatát 
A létesítményüzemeltetéssel foglalkozó B+N Referencia Zrt. megvásárolta az ISS Csoport szlovéniai leányvállalatát - 
közölte a magyar tulajdonban lévő B+N Referencia Zrt. A társaság 2021 tavaszán már felvásárolta az ISS Csoport 
csehországi, szlovákiai, román és magyar érdekeltségeit, ennek folytatása volt a mostani akvizíció - ismertették. A B+N 
Referencia Zrt. tevékenysége ezzel szinte teljesen lefedi a közép-európai régiót, ahol meghatározó 
létesítményüzemeltetővé vált 
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Európai Unió 

 
Az EU új eszköztárat állított össze az energiaárak letörésére 
Adókedvezménnyel és állami támogatással is léphetnek az uniós tagállamok az emelkedő energiaárak ügyében. Ezt az 
Európai Bizottság jelentette be az új eszközrendszere ismertetésekor. A Fidesz szerint elfogadhatatlan Brüsszel 
magatartása. 
 
Ha Európa elbukja az energiaátállást, 1000 milliárd eurót fizethet 
Az évente több mint 1000 milliárd euró, a GDP mintegy 5,6 százalékát jelenti. Ez az a költség, amelyet az EU elbukhat, 
vagyis meg kell fizetnie, ha nem sikerül megvalósítania az energetikai átállást, amely 2050-re az üvegházhatású gázok 
nulla kibocsátásának eléréséhez vezetne. 
 
Már az EKB szerint is sokáig velünk marad a gyors áremelkedés 
Az áremelkedést okozó tényezők átmenetiek, de még a következő évben is bőven magas inflációra számíthatunk Ignazio 
Visco, az EKB kormányzótanácsának tagja szerint, aki a hosszú távú kilátásokkal szemben ugyanakkor ragaszkodik a 
jegybank előrejelzéséhez. 
 
Brexit: békülékeny hangnemre váltott az EU 
Új javaslatokat mutatott be az Európai Bizottság az észak-írországi szabályozást illetően. A brexitet követően ugyanis a 
sofőrhiány és az ellátási gondok következtében rengeteg panasz érkezett az eddigi nehézkes ellenőrzési rendszerre. Az 
EU hajlandó kompromisszumokra Észak-Írország ügyében – erről Maroš Šefčovič bizottsági alelnök mutatott be friss 
javaslatokat Brüsszelben. Az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti ellenőrzések nagy része, akár 80 százaléka is 
megszűnhet az élelmiszerek esetében. 
 
Láthatáron a brit-EU kereskedelmi háború 
A brit kormány eljutott oda, hogy határidőt adott magának arra, meddig kell rendeznie vitáját az EU-val az úgynevezett 
északír protokollról, azaz az Észak-Írországot és Nagy-Britanniát elválasztó, de facto vámhatárról, amitől meg akar 
szabadulni. A történetnek többféle csúnya végkimenetele is lehet. 
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Az EU lakosságának háromnegyede már teljesen beoltottnak számít 
Az Európai Unió az elmúlt tíz hónapban több mint egymilliárd adag vakcinát exportált a világ több mint 150 országába – 
jelentette be Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: Egyértelmű, hogy az Európai 
Unió a legnagyobb exportőre a Covid–19-vakcináknak. Mindig tisztességesen megosztottuk oltóanyagunkat a világ többi 
részével. Annyit exportáltunk, amennyit az uniós polgároknak szállítottunk. Ezzel párhuzamosan sikerült azt is elérni, 
hogy mára az unió felnőtt lakosságának több mint 75 százaléka teljesen beoltott. 
 
Az EU folytatja a munkát a mesterséges intelligencia szabályozásáért 
A mesterséges intelligencia hosszútávú szabályozásáról tanácskoztak az Európai Unió szakminiszterei Brüsszelben. A 
technológia széleskörű használata sok veszélyt hordoz, de nagyon sok előnye is van. Egy brüsszeli egyetemen olyan 
programon dolgoznak, amely az emberi szem számára láthatatlan jelekből képes megállapítani az időskori demenciát. 
 
Mélyponton voltak az európai autóeladások szeptemberben 
Mélyponton voltak az európai autóeladások az elmúlt hónapban, a világ autóiparát ugyanis súlyosan érintette a 
kulcsfontosságú alkatrészeknek számító chipek hiánya, ami miatt több nagy márka kényszerült ideiglenesen leállítani a 
gyártást. Az Európai Autógyártók Szövetsége szerint szeptemberben az új autók iránti kereslet 718 598-re csökkent, ami 
1995 óta mért legalacsonyabb szeptemberi regisztrációs szám. 
 
Komoly összeggel támogatná az EU az energiadrágulást megszenvedő háztartásokat 
Az Európai Unió legújabb tervezete szerint támogathatnák a lakásfelújításokat, így csökkenhetne az energiafelhasználás 
és a károsanyag-emisszió is. Az Európai Bizottság 2020 októberében mutatta be az épületkorszerűsítési programra 
vonatkozó stratégiáját (Renovation Wave – Felújítási hullám), melynek legfőbb célja, hogy 2030-ra legalább megduplázza 
az épületkorszerűsítési arányt, úgy, hogy a felújítások nagyobb energia- és erőforrás-hatékonyságot eredményezzenek 
– adta hírül a G7 portál. 
 
Meredeken csökkent az euróövezet külkereskedelmi többlete 
Az euróövezet augusztusban 184,3 milliárd euró értékben exportált termékeket a világ többi részére, 18,2 százalékkal 
többet az egy évvel korábbinál, míg az import éves bázison 26,2 százalékkal, 179,5 milliárdra nőtt. Az import bővülése 
elsősorban az energiaárak emelkedésére vezethető vissza – derült ki az Eurostat első becslésében szereplő adatokból. 
 
Tíz évvel meghosszabbítanák a roamingdíjak eltörlését, sőt további kedvezmények is jöhetnek 
Könnyű volt hozzászokni, de a következő év nyarán elvileg búcsút kellene mondani az EU egyik sikertörténetének: a 
barangolási díjak eltörlésének. Most azonban tíz évvel meghosszabbítanák a rendelet hatályát. Első körben az Európai 
Parlament ipari bizottságában szavaztak a javaslatról és ellenszavazat nélkül elfogadták. A hosszabbítás mellett további 
kedvezményeket is tartalmaz a barangolási díjak eltörléséről szóló jogszabály. 
 
EU-Kína-csúcstalálkozóról megtartásáról egyezett meg az Európai Tanács és Kína elnöke 
Charles Michel, az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke arról 
tájékoztatott pénteken, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során az EU és Kína közötti 
csúcstalálkozó megtartásáról és a párbeszéd megerősítéséről egyeztek meg. 
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Kína 

 
Elszállt a szén ára Kínában, újabb állami beavatkozás jöhet 
Az elmúlt időszakban jelentősen drágult a szén Kínában, melynek hatására Kína arra ösztönözte bányászati óriáscégeit, 
hogy növeljék a termelést a téli fűtéshez szükséges készletek biztosítása érdekében, miközben emelik az áramárakat és 
korlátozzák a felhasználást egyes ipari fogyasztók esetében. A Reuters információ szerint most újabb lépéseket 
fontolgatnak a szénárak megfékezésére. A kínai állam kedden közölte, hogy tanulmányozza a magas szénárakba való 
beavatkozás lehetőségeit, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szénárak ésszerű szintre 
csökkenjenek, miután összehívta a legfontosabb szénipari vállalatok és az iparági szövetség találkozóját. 
 
Három év múlva indulhat a tömeggyártás a Xiaomi elektromos autóinál 
A Xiaomi 2024 első felére már tömeggyártással számol a saját elektromos járművével kapcsolatban - a kínai okostelefon-
gyártó részvényei a mai kereskedésben több, mint 5 százalékot ugrottak Hongkongban a vezérigazgató kijelentésének 
hatására. A Xiaomi még márciusban jelentette be, hogy saját elektromos autóval fognak előrukkolni, akkor közölték, 
hogy 10 milliárd dollárt terveznek befektetni a projektbe a következő 10 évben. 
 

Csalódást okozott Kína, már 5 százalékkal sem tud növekedni 
A kínai gazdaság növekedése éves bázison számítva 4,9 százalékosra mérséklődött a harmadik negyedévben, amikor az 
ország egyes részein súlyos árvizek, szórványosan felbukkanó koronavírus-járványgócok és energiaellátási problémák 
okoztak nehézségeket a gazdaság helyreállásában - derült ki a kínai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adataiból. A kínai 
bruttó hazai termék (GDP) növekedési üteme elmaradt az elemzők által várt 5,2 százalékostól, és jelentős lassulást 
mutatott a második negyedévben regisztrált 7,9 százalékos bővüléshez képest. A július-szeptemberi adat a leggyengébb 
volt a tavalyi harmadik negyedév óta, amikor a kínai GDP szintén 4,9 százalékkal nőtt. 
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Törökország 

 
Törökország uniós csatlakozási folyamata a demokrácia súlyos hiányosságai miatt megrekedt 
Az Európai Bizottság az Európai Unió bővítéséről szóló, 2021. évi jelentéscsomagjában Törökországgal kapcsolatban 
kiemelte, hogy Ankara az EU kulcsfontosságú partnere olyan alapvető területeken, mint például a migráció, a terrorizmus 
elleni küzdelem, a gazdaság, a kereskedelem, az energia és a közlekedés. Az uniós vezetők megerősítették továbbá, hogy 
a jogállamiságról és az alapvető jogokról folytatott párbeszéd továbbra is az EU és Törökország közötti kapcsolatok 
szerves részét képezi. A testület ugyanakkor komoly aggodalmát fejezte ki a jogállamiság, az alapvető jogok és az 
igazságszolgáltatás függetlenségének folyamatos romlása miatt. Törökország csatlakozási folyamata a demokrácia 
súlyos hiányosságai miatt megrekedt. 
 
Találkozott a török kormány a tálibok magas rangú küldöttségével 
Egyebek mellett a sürgős humanitárius segítségnyújtásról és a terrorizmus elleni harcról egyeztetett Ankarában az 
afganisztáni iszlamista tálib ügyvivő kormány egy magas rangú küldöttsége, amelyet Amír Hán Muttaki külügyminiszter 
vezetett. Törökország egyelőre nem ismerte el az augusztusban hatalomra került tálib kormányt, ugyanakkor fontosnak 
tartják a kapcsolattartást, a nemzetközi közösség is így jár el. A török fél kiemelte, hogy az afgán vezetésnek átfogónak 
kell lennie, a tálibokon kívül más etnikai, valamint vallási csoportokat is magába kell foglalnia. Mevlüt Cavusoglu török 
külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a nők és lánygyermekek oktatását, valamint foglalkoztatását illetően is 
észrevételekkel éltek. A harmadik török javaslatcsomag a kabuli repülőtér biztonságos üzemeltetésére vonatkozó 
nemzetközi elvárásokat közvetítette. 
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Angela Merkel elbúcsúzott a török elnöktől 
Recep Tayyip Erdogan török elnök, Angela Merkel leköszönő német kancellár Isztambulban tett búcsúlátogatása 
keretében tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a formálódó új német kormánnyal is ugyanolyan sikeresen kíván 
együttműködni, mint tette Angela Merkel kormányával. A török államfő kiemelte, hogy továbbra is a rasszizmus, az 
iszlám- és idegenellenesség az európai török közösség legfőbb problémája. Reményét fejezte ki, hogy a következő 
kancellár is erőfeszítéseket tesz a probléma megoldása érdekében. Erdogan beszélt továbbá az Európai Unió és 
Törökország közötti vámunió frissítésének, a török állampolgárok schengeni vízummentességének, valamint a 2016-os 
EU-török migrációs megállapodás megújításának szükségességére vonatkozó török elvárásokról. A két vezető politikus 
a megbeszélés során érintette az afganisztáni és a szíriai helyzetet, a Földközi-tenger keleti medencéjében talált 
energiahordozók ügyét, Ciprus kérdését, és a török-görög kapcsolatokat is. 
 
Újabb török-görög határincidens 
Török vadászrepülőgép repültek át három görög sziget felett. A lépés fokozta a térségben már amúgy is meglévő 
feszültséget. A két ország között régóta feszült a helyzet a tengeri határok kérdése miatt, a tárgyalásokon eddig nem 
sikerült áttörést elérni. A görög kormányhoz közeli források szerint Athén az ügy felvetését tervezi a hétvégi uniós 
csúcstalálkozón. 
 
Törökország részesedése a globális exportban először haladja meg az 1%-ot 
Törökország részesedése a globális exportban története során először meghaladta az 1%-ot. Ez az arány 1980-ban 0,14%, 
2000-ben 0,43% volt. Törökország kivitele idén április-júniusban közel 55 milliárd dollárt tett ki. Az árbevétel éves szinten 
közel 37%-kal 140,2 milliárd dollárra nőtt januártól augusztusig. Az import 170 milliárd dollárra emelkedett, ami 25,5%-
os növekedést jelent az egy évvel ezelőttihez képest. 
 
Európába tartanak a török startupok 
A törökországi vállalkozások az idén eddig tízszer annyi tőkét vonzottak be, mint tavaly. Nem csoda, hogy a nemzetközi 
befektetők érdeklődését is egyre gyakrabban keltik fel a törökországi társaságok. A Dealroom globális adatbázis 
rámutatott, hogy a török startupok az év eleje óta 2,6 milliárd eurót gyűjtöttek. Az összeg elsősorban az olyan 
tranzakcióknak köszönhető, mint a Trendyol nevű elektronikus kereskedelmi platform 1,5 milliárd amerikai dolláros 
üzlete, amely pillanatok alatt az állam egyik legértékesebb cégévé tette a Trendyolt. 
 
Törökország 16 millió külföldi turistát fogadott 2021 első nyolc hónapjában 
Törökország a világjárvány ellenére 16 millió külföldi turistát fogadott 2021 első nyolc hónapja alatt. Ebből az augusztusi 
külföldi látogatók száma mintegy 4 millió fő volt. A COVID-19 ingadozó globális forgatókönyve ellenére Törökország a 
turisták és a turizmushoz kapcsolódó vállalkozások számára kidolgozott iránymutatásokkal és protokollokkal igyekszik 
kézben tartani a járványhelyzetet. Ennek köszönhetően a törökországi turistaforgalom továbbra is jónak mondható. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Nem látszik a vége az USA déli határára érkező menekültáradatnak 
Harmincöt éves rekordon áll a tiltott déli határátlépések miatti amerikai letartóztatások száma az Egyesült Államokban 
– jelentette a Washington Post szerdán. 
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Fogynak a kórházi helyek Texasban 
A texasi kórházak csaknem negyedében megteltek az intenzív osztályok a koronavírus miatt ápolásra szoruló betegekkel 
– számolt be kedden az amerikai sajtó. 
 
Kitört az áruhiány Amerikában 
Több mint másfél évvel azután, hogy a koronavírus-járvány felborította a mindennapi életet, az amerikai boltokban ismét 
hiány mutatkozik az alapvető árucikkekből. A helyzet azonban az, hogy ez nem kizárólag az ellátási láncokat érintő 
válságnak köszönhető. 
 
A megszokottnál kevesebb lakóingatlant kezdtek el építeni USA-ban 
A vártnál kevesebb lakóingatlant kezdtek el építeni szeptemberben az Egyesült Államokban, a kiadott építési engedélyek 
száma pedig egyéves mélypontra esett az égető nyersanyag- és munkaerőhiány közepette, erősítve azokat a 
várakozásokat, hogy jelentősen lassult a gazdasági növekedés a harmadik negyedévben. 
 
Magára talált az amerikai bankszektor 
A Wall Street-i bankok kötvény- és részvénykereskedési üzletágai kiemelkedően teljesítettek, és a hitelportfóliók 
javulásának köszönhető céltartalék-felszabadítás is kedvezően hatott a negyedéves számokra. 
 
New York minden közalkalmazottól megköveteli az oltást 
A New York-i városvezetés minden közalkalmazottat kötelez a vakcina felvételére, aki eddig még nem tette meg – írja a 
The Wall Street Journal. Többé már nem elég a negatív teszt felmutatása az egészségi állapot igazolásához. A rendelet 
több mint 46 ezer oltatlan dolgozót érint, akiknek legalább október 29-ig meg kell kapniuk az első oltást, különben 
elveszíthetik az állásukat. Az összes önkormányzati munkavállaló 71 százaléka volt már egy vagy két oltáson, a többiek 
azonban választás elé kerültek. 
 
Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma nekiment az EU-nak 
Az Unió Termőföldtől az Asztalig Stratégiájának célja, hogy élelmiszertermelést igazságossá és egészségesebbé tegye, 
miközben csökkenti a növényvédőszerek használatát. Tom Vilsack amerikai mezőgazdasági miniszter azonban 
vehemensen ellenzi ezt. 
 
Keverhetik az oltásokat Amerikában, mert sokkal jobb a védelem 
Az amerikai gyógyszerhatóság mérlegeli annak engedélyezését, hogy a harmadik, emlékeztető oltás eltérjen az 
eredetileg kapott vakcinától – írja az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva a The Wall Street Journal. 
 
Nem csak Kína lassult: kiábrándító ipari adatokat közölt az USA 
Világszerte estek a részvénypiacok, miután a friss adatok szerint lelassult a növekedés Kínában, majd kiderült, hogy 
növekedés helyett visszaesett az ipari termelés az Egyesült Államokban szeptemberben. 
 
Kitartóan vásárolnak az emberek az USA-ban 
A washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau azt közölte, hogy szeptemberben 
szezonális kiigazítással 0,7 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban az augusztusi 0,9 
százalékos havi növekedés után. A piac 0,2 százalékos csökkenést várt szeptemberre, részben arra alapozva, hogy az 
ellátási láncokban bekövetkezett fennakadások miatt hiány keletkezett autókból és más termékekből, ennek 
következtében pedig a fogyasztók későbbre halasztották vásárlásaikat. 
 
Akkumulátorgyárat épít a Stellantis Amerikában 
Vegyesvállalatot hozott létre a Stellantis autógyártó konszern az LG Energy Solution céggel, hogy közösen 
akkumulátorgyárat építsenek az Egyesült Államokban. Az üzem nyitását 2024-re tervezik, évi 40 gigawattórányi 
kapacitású autóakkumulátort előállítva. 
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Latin-Amerika 

 
Argentína kormánya az infláció megfékezése érdekében befagyasztja 1500 tömegfogyasztási cikk árát 
Az argentin kormány bejelentette, hogy szerdától 90 napra befagyasztja mintegy 1500 tömegfogyasztási cikk árát. Az 
intézkedéssel, mely kiváltotta az üzleti szektorok ellenállását, az infláció megfékezése a céljuk. A jegybank szerint az 
infláció idén eléri a 48,2%-ot. A gazdaság várhatóan 7,6%-kal növekszik majd a tavalyi 9,9%-os csökkenést követően.  
 
Átoltottság Latin-Amerikában  
Az oltási kampány lelassult Mexikóban az utolsó hónapokban, Argentína (54 %) és Brazília (50%) is megelőzte a lakosság 
átoltottságát tekintve Mexikót, ahol ez az arány csak 40%. A mexikói kormány célja az volt, hogy októberre beoltsák a 
lakosság 70%-át. Az élen Uruguay és Chile áll 74%-kal, Kuba 60%-ot teljesített, viszont itt 26% már megkapta az első 
adagot. A lista legvégén Nicaragua kullog alig 5%-kal.   
 
Emberiesség elleni bűntettel vádolják a brazil elnököt 
Számos bűncselekménnyel – köztük emberiesség elleni bűntettel – vádolják Jair Bolsonaro brazil elnököt a koronavírus-
járvány kezelésével összefüggésben. A médiába kiszivárgott információk szerint a testület 9 vádpontot akar 
megfogalmazni az elnökkel szemben. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Csütörtöktől az AstraZeneca vakcinájával is oltanak Izraelben 
Izraelben csütörtöktől különleges esetekben a brit-svéd gyógyszergyártó AstraZeneca vakcinájával is oltanak – jelentette 
az izraeli média. 
 
Izrael normalizációs tárgyalásokat folytat a Comore-szigetekkel 
A muszlim többségű szigetország diplomáciai források szerint az ötödik államként készül csatlakozni az Ábrahám-
egyezményhez. A regionális együttműködési miniszter az emirátus médiájának nyilatkozva elmondta, hogy Katar, 
Tunézia, Omán és Malajzia is csatlakozhat a történelmi egyezményhez 
 
Nem jutottak vakcinához, saját maguknak fejlesztettek 
A fejlődő országoknak sajátos válaszuk volt a kialakult helyzetre: oltásfejlesztésbe vágtak bele. Szeptemberben 
Egyiptomban megkezdődtek a Covi Vax nevet viselő helyi oltás embereken végzett kísérletei a sikeres laboratóriumi 
tesztek után. "Az egyiptomi gyógyszerhatóság engedélyt adott az első adag, klinikai vizsgálatokban felhasználható 
vakcinára Covi Vax néven" – mondta Mohamed Ahmed Ali, a Nemzeti Kutatóközpont virológusprofesszora,  a vakcina 
előállításával foglalkozó kutatócsoport vezetője. 
 
Először imádkozhattak újra távolságtartás nélkül a hívők a mekkai nagymecsetben 
A koronavírus-járvány kezdete óta első ízben imádkozhattak távolságtartás nélkül a muszlim hívők vasárnap a mekkai 
nagymecsetben, azzal a feltétellel, hogy maszkot kell hordaniuk, és a védőoltás mindkét adagját meg kellett kapniuk - 
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jelentették be a szaúdi hatóságok az MTI tudósítása szerint. A közleményből az is kiderül, hogy létszámkorlátozás nélkül 
működhetnek ismét az ország közlekedési eszközei, éttermei és a mozik is, és a szabadban már nem kötelező a 
maszkviselés. Szaúd-Arábiában a hivatalos adatok szerint 548 ezer ember kapta el a koronavírust, és 8760-an haltak bele 
a Covid-19-be. 
 
Dubaj: a magyar pavilon konyhaművészeti kínálata vonzerő 
A Magyar Pavilon nemcsak különleges megjelenésével járul hozzá az Expo 2020 Dubai sikeréhez, hanem egyedülálló 
gasztronómiai kínálatával is - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a 
26 fő befogadására alkalmas magyar étterem vendégszáma messze meghaladja a várakozásokat, ebéd- és 
vacsoraidőben háromszor is megtelik. Az épület úgynevezett Gastro Roots részlegében kóstolóétterem, bisztró, terasz 
és shop is várja az érdeklődőket. 
 
Igény az van, csak olaj nincs 
Az OPEC+ tagok keményen küzdenek az olajkitermelés növeléséért, de még így sem biztos, hogy hozni tudják a 
számokat. Az OPEC+ eredetileg napi 400 ezer hordóval (bpd) emelte a kitermelési célokat szeptemberben, végül azonban 
a szeptemberi kitermelés 15%-kal elmaradt a várt értéktől. A Brent nyersolaj vételára közel 86 dollár/hordó volt, ezzel 
hároméves csúcsot döntött. Az olajár dráguláshoz hozzájárul, hogy az amerikai nyersolaj iránti ázsiai kereslet egyre 
növekszik, így a nemzetközi referenciaolaj, a Brent függvényében árazott kőolajfajták árai is emelkednek. Ha az 
árazásban nem jön fordulat, a november 4-i OPEC+ ülésre elég feszült légkörben kerülhet sor. 
 
Dimenziót vált a Huawei: építheti a világ legnagyobb energiatárolóját 
1300 MWh lesz a kapacitása annak a gigantikus akkumulátorpakknak, amit a kínai Huawei szállít szaúdi megrendelésre - 
írta meg a német PV Magazine. A Szaúd-Arábia gazdasági megújulásnak, vagyis a Vision 2030 koncepciónak is fontos 
tételeként számontartott neomi tervezés és építkezés nem öncélú. Az okostechnológiákra, a tiszta energiára, illetve zöld 
gazdaságra építendő majdani város ugyanis a most induló projektjeivel a 21. századi modern városépítés és üzemeltetés 
kérdéseire adhatnak válaszmintákat, illetve működőképes válaszokat. Ebben pedig - ahogy a bejelentés jelzi - a Huawei 
is részt kért magának. 
 
F1: telt házas lesz az első szaúd-arábiai verseny 
Telt ház előtt versenyezhet a Formula–1-es mezőny december 5-én a sportág történetének első Szaúdi Nagydíján. A 
szervezők kedden jelentették be, hogy az értékesíthető jegyek arányát 40-ről 100 százalékra tudták növelni, miután a 
királyságban jelentős engedményeket értek el a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. 
 
Az EU és Irán folytatja az atommegállapodási tárgyalásokat 
Megállapodott egymással az Európai Unió (EU) és Irán abban, hogy a következő napokban folytatják az Irán nukleáris 
programját szabályozó, 2015-ös hathatalmi megállapodás helyreállításáról szóló tárgyalások felélesztését célzó 
egyeztetéseket Brüsszelben - közölte csütörtökön az iráni külügyminisztérium az MTI szerint. 
 
Nagyon összeborult Irán és Oroszország 
Irán és Oroszország hosszútávú stratégiai partnerek, a verseny köztük mindössze az olaj- és gázkereskedelem terén 
lehetséges - jelentette ki kedden Mohammad Hoszein Bageri iráni vezérkari főnök moszkvai látogatásán a Rosszija 24 
hírtelevíziónak. "Úgy vélem, hosszútávon stratégiai partnerek vagyunk és azonosak a meglátásaink. Ha lesz is köztünk 
vetélkedés, akkor abban, amiben országaink bővelkednek, az olaj- és a gáz kereskedelmében" - hangoztatta Bageri, aki 
kedden Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel egyeztetett az orosz-iráni katonai együttműködésről. 
 
A Polisario Front tovább harcol Marokkó ellen  
Továbbra is támadni fogja a marokkói állásokat a függetlenségre törekvő szaharai Polisario Front hadserege kivéve, ha 
az ENSZ által kinevezett követ egyértelmű felhatalmazást kap az önrendelkezési szavazás végrehajtására – mondta a 
nyugat-szaharai függetlenségpárti mozgalom vezetője algériai sajtótájékoztatón. A Polisario Front vezetője, Brahim 
Ghali úgy fogalmazott, hogy a Marokkói Királyság tagadja, illetve nem ismeri el a háborút, de ez a marokkóiak dolga. 
Szerinte viszont a szaharai hadsereg háborút folytat a marokkói bázisok ellen. 
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Szijjártó: A líbiai határvédelem az Európai Unió érdeke 
Az Európai Uniónak segítenie kell a líbiai határvédelemben. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt 
Luxemburgban, ahol líbiai kollégájával találkozott. Szijjártó Péter szerint Észak-Afrika nagyban meghatározza az Európai 
Unió migrációs helyzetét. A miniszter hangsúlyozta, a visegrádi országok már 35 millió euróval támogatták az ottani parti 
határvédelmet, amelyet Líbia most a déli szakaszán is szeretne megerősíteni. 
 
Robbanás előtt a Közel-Kelet puskaporos hordója? 
Egy múlt héten tartott bejrúti demonstráción lövöldözés tört ki, amelyben hét síita tüntető életét vesztette. A tüntetést 
az Amerika által terrorszervezetnek tartott Hezbollah szervezte, miután a tavaly augusztusi súlyos, több mint 200 ember 
életét követelő robbanás kapcsán az ügyet vizsgáló bíró megvádolt egy a szervezettel szövetséges síita politikust. A 
vallásilag súlyosan megosztott Libanont a felekezetin kívül más törésvonalak is megosztják, és egyre nagyobb a veszélye, 
hogy ismét polgárháborúba sodródik az ország. 
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Ausztrália 

 
Ausztrália tesz a legkevesebbet a klímaváltozás ellen a fejlett országok közül 
Ausztrália tesz a legkevesebbet a fejlett országok közül a 2015-ös párizsi klímaegyezményben a globális felmelegedés 
korlátozására megfogalmazott kötelezettségvállalások terén – állapította meg a Climate Council független 
környezetvédelmi szervezet szerdán közzétett jelentése. 
 
Nyugat-Ausztráliában is kötelező lesz az oltás 
Nyugat-Ausztráliában az év végére kötelezővé teszik a Covid-19 elleni védőoltást a legtöbb munkavállaló számára, 
beleértve a tanárokat és a szupermarketek személyzetét is – írja a The Guardian. 
 
Hiába kér Ausztrália negatív tesztet a hazatérőktől, a gépek többségén ült koronavírusos személy 
72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel kell rendelkeznie minden hazautazónak, de valami nincs rendben. A 
koronavírus-gócpontokból Ausztráliába visszatérőket szállító repülőgépek szennyvízében is kimutatták a vírust. 
Harminchét repülőgépből 24-nél észlelték a SARS-CoV-2 jelenlétét az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) 
szakemberei. 
 
Ausztrália óriási karanténtáborokat épít állandó használatra 
Létesítményt építenek azok elhelyezésére, akik “nem jutottak hozzá az oltáshoz”, írják az ausztrál hírportálok. Annak 
ellenére, hogy néhány államban óvatosan megkezdték a különféle zárlatok és korlátozó intézkedések feloldását, az 
ausztrál hatóságok karanténtáborokat építenek, amelyek munkálatai csak jövőre fejeződnek be, hogy felkészüljenek az 
újabbnál újabb COVID hullámokra, és elhelyezzék azokat, akik nem jutottak hozzá az oltáshoz. 
 
Tovább enyhítették a korlátozásokat Ausztráliában 
Már nem kell maszkot viselni az irodákban, és többen gyűlhetnek össze egy helyen a lakásokban és a szabadban. Több 
ezer gyermek tért vissza az ausztráliai Sydney iskoláiba hétfőn, miután közel négy hónapig otthon kellett maradniuk. 
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Új-Zéland 

 
Rekordokat döntenek a járványügyi mutatók Új-Zélandon 
Az olimpia már augusztusban véget ért, de Új-Zéland társult államának, a Cook-szigeteknek a delegációjának egy része 
még csak a napokban, 13 hét után tért haza a tokiói ötkarikás játékokról. A csapat ugyanis a szigetországon keresztül 
utazott, ahol előbb héthetes karantén várt rájuk a koronavírus-járvány miatt, majd pechjükre éppen ismét szigorú 
lezárások léptek érvénybe, így újabb kéthónapos kényszerpihenőt kaptak. Kalandjaik most lassan a végéhez közelednek, 
végre visszatértek a Cook-szigetekre, már csak otthon kell kivárniuk az újabb kéthetes karanténjukat. 
 
Koronavírus: maradnak a szigorú korlátozások Új-Zéland legnagyobb városában 
Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben legalább két héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozásokat - jelentette be hétfőn Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő. 
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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