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
Mégis újraindul a Wizz Air Budapest-Tirana járata
A Wizz Air meggondolta magát, és novemberben mégis újraindítja Budapest-Tirana járatát heti két alkalommal. Amikor
lejárt az államilag támogatott balkáni útvonalak finanszírozása, az ötből három balkáni úticélt törölt a légitársaság, csak
Szkopje és Podgorica maradtak meg, és ezek is csak ideiglenesen. Podgorica most fut ki októberben, elvileg jövő nyáron
indulnak újra a járatok. Pristina és Szarajevó már egyáltalán nincs a menetrendben.
Az IMF szerint Albánia GDP-je 5,3%-kal bővülhet 2021-ben
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Albánia gazdasága 2021-ben 5,3%-kal bővülhet, a tavalyi 4%-os visszaesést
követően. 2022-ben az albán GDP várhatóan 4,5%-kal nő majd. A költségvetési hiány 2021-ben a GDP 8,6%-át, 2022-ben
pedig annak 8,3%-át teszi majd ki. A szervezet szerint az infláció közelmúltban tapasztalt emelkedése (a magasabb
élelmiszer- és energiaárak következtében) átmeneti jellegű, 2021-re 1,9%-os, 2022-re 2,3%-os inflációt prognosztizálnak.
Külföldi beruházások a kereskedelemben és az építőiparban
A külföldi befektetések mértéke követi az ország különböző gazdasági ágazataiban tapasztalható növekvő tendenciát.
Az Albán Nemzeti Bank által szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy a folyó év első felében a külföldi befektetések
többszörösére nőttek a korábbi időszakhoz képest, illetve a külföldi vállalkozások érdekében áll, hogy bővítsék
tevékenységüket az albán piacon. 2021 első felében a kereskedelmi és építőipari külföldi befektetések 23, illetve 24 millió
eurót tettek ki. Szakértők szerint a kereskedelemben és az építőiparban a külföldi működő tőke beáramlásának
növekedése folyó év második negyedévében hozzájárult ezen ágazatok pozitív teljesítményéhez, egyben az ország
gazdasági növekedéséhez.
FORRÁS:
Magyarország Nagykövetsége, Albánia
https://okosutas.hu/
https://seenews.com/

Ausztria
Beiktatták az új osztrák kancellárt
Alexander Van der Bellen osztrák államfő hétfőn ünnepélyesen beiktatta hivatalába az új kancellárt, Alexander
Schallenberget, és egyúttal az új külügyminiszter is letette a hivatali esküt. Schallenberg eddig külügyminiszter volt, ezt
a pozíciót hétfőtől Michael Linhart, az eddigi párizsi nagykövet tölti be. A hivatalos ceremónia keretében Van der Bellen
először - saját kérésére - felmentette Sebastian Kurz előző kancellárt, majd - miután külügyminiszteri tisztségéből
felmentette, beiktatta utódját, Alexander Schallenberget. Ezután az államfő eddigi tisztségéből felmentette, majd
beiktatta az új külügyminisztert, Linhartot. A jelenlévők előtt mindketten letették a hivatali esküt.
Komoly ugrást mutatott be az Ausztriában dolgozó magyarok száma
A magyarok adják a második legtöbb külhoni munkaerőt Ausztriának, idén komoly ugrást produkált a szomszédos
országban dolgozó honfitársaink száma – írja az Infostart a turizmusonline.hu-ra hivatkozva. Az osztrák munkaerőpiac
nagyban függ a külföldi munkavállalóktól. Az osztrák társadalombiztosítók szövetségének friss jelentése szerint a 3,8
millió ausztriai munkavállalóból már több mint 880 ezer külföldi útlevéllel rendelkezik.
Bezzeg az osztrákok: a legtöbb cég nem bánná, ha rendszeresen ellenőriznék őket
Az átláthatóság kedvéért kötelezővé tennék a rendszeres átvizsgálásokat azok az osztrák magánvállalatok, ahol ez
egyelőre még önkéntes alapon működik. Egy friss felmérés szerint, a cégek nagy része nem találná problémásnak, ha
rendszeres ellenőrzések alá vetnék őket, mivel úgy gondolják, ez akár egy esetleges pénzügyi instabilitást is megelőzne.

Minden kedvezményt megfontolnak az osztrákok, hogy jöjjenek a síturisták
Lehet nekiállni szállást foglalni az osztrák síparadicsomokba, miután gondtalan és garantáltan biztonságos szezont ígér
Ausztria. Kézfertőtlenítő állomásokkal és modern jegyrendszerekkel készülnek a turistákra az üzemeltetők, de így is
lehetnek kellemetlenségek. Amellett ugyan, hogy az FFP2-es maszk viselése szeptember 15-től a boltokban és a
tömegközlekedésben is újra kötelező, a szombati szezonnyitás előtt még a sífelvonók zárt gondoláira is kiterjesztették
az előírás hatályát
Közútról a vasútra – az alpesi szállítmányozás reformja
Az Alpok a teherszállítás egyik fontos útvonala. De a közúti fuvarozás rengeteg zajjal, szennyezéssel és közlekedési
dugóval jár ebben az érzékeny ökoszisztémában. Egy európai projekt arra kínál megoldást, hogy a szállítmányozás a
közútról a vasútra terelődjön. Négy uniós ország, Németország, Ausztria, Olaszország és Szlovénia mellett Svájc is részt
vesz az AlpInnoCT projektben.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
A Benelux -országok támogatják a vállalkozói szellemet – elindult a retail.benelux.int kiskereskedelmi internetes portál
A Benelux Unió belga elnökségi programjának megfelelően Belgium és Luxemburg gazdasági minisztériumai
kezelésében új internetes portál kezdte meg a működését. Az úgynevezett „Infopunt Benelux Detailhandel” egy, a három
ország kiskereskedői számára elkészített, retail.benelux.int nevű portál, amely holland és francia nyelveken érhető el. A
három ország vállalkozói itt egyetlen kattintással elérhetik a vonatkozó belga, holland és luxemburgi kiskereskedelmi
jogszabályokat, továbbá online kereskedelmi tevékenységeket folytathatnak egymás között. A kiskereskedelmi ágazat
mintegy 984.000 munkahelyet, 198.000 vállalkozást és több mint 219 milliárd eurós éves forgalmat jelent a Benelux
országokban.
Belgium adót vetne ki az 500 km-nél rövidebb repülőutak utasaira
A belga kormány 2022.évi költségvetési tervei között szerepel az 500 km-nél rövidebb repülőutak megadóztatása,
utasonként 4-5 eurós nagyságrendben. A szabályozás bevezetése valószínűleg vitatott lesz a belga kormánykoalíción
belül is, mindenesetre a belga kormány 2022-ben mintegy 30 millió, 2023-ban és 2024-ben pedig már 40 millió eurós
többletbevétellel számol ebből a forrásból.
10 belga munkavállalóból 9 nem számolhat bérnövekedéssel 2022-ben
A belgiumi Robert Half Állásközvetítő Ügynökség 2022.évi Fizetési Útmutatója szerint 10 belga munkavállalóból csak 1
értékeli úgy, hogy 2022-ben bérnövekedéssel számolhat, 9 fő viszont negatívan látja a helyzetét. „Bár a belga vállalatok
többsége (60%) pozitívan tekint a jövőbe a gazdasági tevékenységének növekedését tekintve, sok belga munkáltató
jelentős kihívással néz szembe, mivel nem lesz képes fizetésemelést adni az alkalmazottainak” – áll a dokumentumban.
Mindazonáltal a megkérdezett vállalatvezetők alig 14%-a tervezi, hogy 2022-ben magasabb bónuszokat ítél oda a
dolgozóinak, vagy béren kívüli juttatásokat biztosít a számukra, de valódi fizetésemelés jelenleg szinte egy vállalatnál
sem lehetséges a jövő évben.
Hollandia augusztusban több gépet és vegyipari terméket exportált
A holland export 5 %-kal nőtt augusztusban az egy évvel korábbi adathoz képest, ezen belül több gépet, vegyi terméket
és fémet forgalmaztak Hollandiából külföldre - jelentette a Holland Központi Statisztikai Hivatal (CBS). Ugyanakkor az
import éves szinten 6,1 %-kal nőtt. Mind az export, mind az import tekintetében az augusztusi volumen a legmagasabb.
Az azóta eltelt időszakban az export feltételei kedvezőtlenebbek lettek, ami a legfontosabb értékesítési piacok
változásainak (pl. Németország) és a versenyhelyzet alakulásának köszönhető.

Hollandiában nagyon kicsi az aránya a külföldről származó gázkészletnek
Hollandiában jelenleg alacsony a szintje a gáztározóknak – jelentette a GasTerra, holland gáztársaság, a holland
gázkereskedelem exportőre. Általában a tározók 80-90%-ig telítettek, jelenleg csak 60%-os ez az arány. Ugyanakkor
Hollandia saját gázkészlettel és gáztermeléssel is rendelkezik, amelynek a bázisa az észak-hollandiai Groningenben van,
amely az idei téli szezonra elegendő kapacitással bír. A külföldről importált gáz és az északi -tengeri gáz egy része magas
fűtőértékű, amely alkalmassá tehető a holland gázhálózatra, amit jelenleg az alacsony fűtőértékű holland gáz lát el.
Hamarosan megállapodás születik a KLM és a Transavia flotta megújításáról
Már zajlik az Airbus és a Boeing ajánlatának értékelése, nemsokára kiderül, mely típus váltja a 737-eseket a Transaviánál
és a KLM-nél, az is lehet, hogy mindkét gyártó megrendelést kap – mondta utóbbi légitársaság pénzügyi igazgatója a
légitársaság 102. születésnapján Amszterdamban, ahol beszélt a fedélzeti étel-italkínálat fontosságáról, valamint arról is,
hogy a Covid-dokumentumok előzetes online ellenőrzésénél fejlesztéseket terveznek.
FORRÁS:
www.benelux.int
www.lesoir.be
www.nu.nl
www.airportal.hu

Bosznia-Hercegovina
Az IMF 2,8%-ra csökkentette Bosznia-Hercegovina 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke (GDP) idén 2,8%-kal bővül, a szervezet
lefelé módosította a korábbi 3,5%-os gazdasági növekedési előrejelzését. 2022-ben az ország gazdasága várhatóan 3,2%kal fog nőni. A fogyasztói árak átlagos inflációját 2021-ben és 2022-ben 1,8%-ra prognosztizálják, szemben a 2020-as
1,1%-os deflációval. A folyó fizetési mérleg hiánya idén várhatóan a GDP 3,9%-ára emelkedik, szemben a 2020-as 3,2%kal. A folyó fizetési mérleg hiánya jövőre tovább csökkenhet, a GDP 3,5%-ára.
Az EU 125 millió eurót fizet Bosznia-Hercegovinának a Covid-19 makroszintű pénzügyi támogatás keretében
Az Európai Bizottság 125 millió eurót (144,5 millió dollárt) fizetett ki Bosznia-Hercegovinának a Covid-19 makroszintű
pénzügyi támogatás keretében, amelynek célja a Covid-19 járvány okozta gazdasági visszaesés mérséklése. Ez az első
olyan makroszintű pénzügyi támogatás, amelyet egy egyetértési megállapodás keretében fogadtak el, és amely
intézkedéseket határoz meg a gazdasági kormányzás, a pénzügyi szektor stabilitása, az átláthatóság és a korrupció elleni
küzdelem, valamint a bosznia-hercegovinai munkaerőpiac működésének javítása érdekében.
A boszniai szerbek kivonulnának az ország hadseregéből
A boszniai szerbek kivonulnak Bosznia-Hercegovina szövetségi intézményeiből, a hadseregből, az igazságügyi
testületekből és az adózási rendszerből is. Milorad Dodik, az ország háromtagú államelnökségének szerb tagja elárulta,
hogy a boszniai Szerb Köztársaság törvényhozása dönt azokról a témákról, amelyeket a szövetségi szinten korábban
elfogadott védelmi törvény, adózási törvény és az igazságügyi szervekre vonatkozó előírások szabályoztak eddig, és már
dolgoznak a boszniai Szerb Köztársaság új alkotmányán és más törvényeken. Boszniai szakértők szerint egyetlen
országrész sem dönthet arról, hogy a jövőben nem vonatkoznak rá a korábban szövetségi szinten elfogadott törvények,
így Milorad Dodik kijelentései csak súlyosbítják a belpolitikai viszályt.
FORRÁS:
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/

Bulgária
Az IMF 4,5%-ra emelte Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) 4,5%-kal bővül 2021-ben, a
szervezet tehát enyhén módosította a 2021. áprilisi 4,4%-os növekedési előrejelzést. A gazdasági növekedés 2022-ben
várhatóan 4,4%-ra mérséklődik. A fogyasztói árak inflációja a 2020-as 1,2%-ról idén 2,1%-ra emelkedhet, majd 2022-re
1,9%-ra csökkenhet.
Bulgária vendégéjszakákból származó bevétele augusztusban 80%-kal nőtt
Az augusztusban Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó összes bevétel az előző évhez képest 80%-kal, 357,2
millió levára (211,2 millió dollár/182,6 millió euró) nőtt. A külföldi állampolgárok által eltöltött vendégéjszakákból
származó bevétel 235,8 millió levát tett ki. A vendégéjszakák száma elérte az 5,4 milliót (amelyből több mint 3 millió volt
a külföldi vendégéjszakák száma), ami 51,2%-os növekedést jelent éves összehasonlításban.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Csehország
2025-ig több ezer e-autó töltőállomás épülhet Csehországban
Csehországban a közlekedési minisztérium 2025-ig több ezer töltőállomást szeretne üzembe helyezni, a CEZ energiacég
és a Volkswagen leányvállalatával a Skoda Auto-val.
Itt az energiaválság első nagy régiós áldozata: bedőlt Csehország legnagyobb alternatív energiaszolgáltatója
Megszünteti tevékenységét a Bohemia Energy csoport, amely a legnagyobb csehországi alternatív energiaszolgáltató
vállalat - jelentette be a cég szerdai közleményében.
Bűnbak szerepbe kerültek a nyugdíjasok Csehországban
Az elhúzódó kormányalakítási tárgyalások károkat okozhatnak a cseh gazdaságnak, amelynek arra lenne szüksége, hogy
a nyugdíjasok támogatása és a szociális kiadások növelése helyett a vállalatok versenyképességét javító reformok
induljanak. A közgazdászok abban bíznak, hogy az új kormány felállása meghozza a szükséges változást.
Majdnem 5 százalékos volt az infláció Csehországban
Szeptemberben 4,9 százalékos volt az éves infláció Csehországban, 0,8 százalékponttal magasabb, mint augusztusban közölte a Cseh Statisztikai Hivatal hétfőn Prágában.
Elhúzódó belpolitikai patthelyzet jöhet Csehországban
Továbbra is bizonytalan a cseh belpolitikai helyzet a hétvégén tartott parlamenti választások után, hónapokig tartó
kormányalakítási tárgyalások következhetnek. Ez a forgatókönyv részben abból adódik, hogy a 77 éves köztársasági
elnök, Miloš Zeman kórházban van, az intenzív osztályon ápolják, márpedig az államfőnek kellene kormányalakítási
megbízást adnia valamelyik pártnak. A cseh sajtó már a következő hetek eseményeit latolgatja: annyi biztos, hogy egy
hónapon belül össze kell ülnie az új parlamentnek, amely megválasztja az alsóház elnökét, ezt követően kerül sor a
kormányalakítási megbízatásra.
Cseh partnerrel egyesülve terjeszkedik a világon egy magyar fintech sikersztori
A magyar W.UP fintech cég és a cseh székhelyű Banking Software Company (BSC) társaság bejelentette egyesülését. A
két vállalat a szükséges hatósági jóváhagyások birtokában Finshape néven új cégcsoportot hoz létre a nemzetközi
terjeszkedés elősegítésére. Az egyesülés eredményeként létrejövő digitális banki technológiai szolgáltató célja, hogy
low-code platform- és adatalapú perszonalizációs megoldások ötvözésével felgyorsítsa a bankok ügyfélközpontú digitális
fejlesztéseit.

FORRÁS:
www.e-cars.hu
www.napi.hu
www.magyarnemzet.hu
www.profitline.hu
www.portfolio.hu

Egyesült Királyság
A britek még magasabb bérért sem hajolnak le egyes munkákért
A Brexit hatására eltűnt az olcsó kelet-európai munkaerő, a vendéglátásban a legnagyobb a munkaerőhiány. A
kereskedelmi kamara rövidtávú vízumok kibocsátására kéri a kormányt.
A brit kormány elismerte, hogy hazudott: soha nem akarta végrehajtani a brexit-megállapodást
Az Egyesült Királyság az Európai Unióval kötött északír-egyezmény felmondásával fenyeget, ha nem változtatnak rajta írja a Euronews. A brit kormány brexittel kapcsolatos ügyekért felelős minisztere Portugáliában azt mondta, szerinte
2019-ben Boris Johnson kormánya csak ezért egyezett bele ebbe a feltételbe, hogy ki tudják léptetni a szigetországot az
unióból. Ezzel megerősíti azokat a találgatásokat, hogy az egyezményt a britek soha nem akarták végrehajtani.
Mégsem volt akkora siker a brit oltási kampány?
A nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdeti szakaszának kezelése a brit közegészségügy egyetemes történetének
legnagyobb kudarcai közé tartozik, a brit oltási kampány viszont világviszonylatban is példátlan siker – áll a londoni
alsóház két szakbizottságának kedden ismertetett közös jelentésében. Az utóbbi kijelentést gyorsan meg is cáfoljuk.
Hét ország maradt a brit kormány vörös utazási listáján
Mindössze hét ország maradt hétfőtől az eddigi több mint ötven helyett a brit kormány vörös utazási listáján, amelyen a
koronavírus-fertőzés szempontjából legkockázatosabbnak ítélt országok és területek szerepelnek.
Rekordon a be nem töltött állások száma a brit vállalati szektorban
A kedden ismertetett legfrissebb statisztikai felmérés szerint rekordra emelkedett a be nem töltött állások száma a brit
vállalati szektorban. A munkaerőhiány az utóbbi hetekben több kiskereskedelmi területen súlyos ellátási fennakadásokat
és hiányokat okozott Nagy-Britanniában.
Újra itt a pánikfelvásárlás Nagy-Britanniában
Sorban állnak az emberek vécépapírért a szupermarketekben, mert tartanak attól, hogy kifogy a készlet. A nagy
áruházláncoknak óriási veszteséget okozhat az áruhiány, amelynek a hátterében megint csak az van, hogy kevés a sofőr
a szigetországban.
Már megint a brexit: óriási beruházástól esnek el a britek
Immár nem tekint Nagy-Britanniára, mint potenciális beruházási helyszínre az Intel. A technológiai vállalat épp saját
chipgyártási kapacitásának hosszútávú biztosításán dolgozik egy gigászi beruházás által.
A briteknél már gazdasági kárt okozhat a poloskainvázió
A Magyarországon is egyre gyakoribb, barna színű márványospoloska már annyira elszaporodott az Egyesült
Királyságban, hogy félő, ez árt az idei és/vagy jövő évi termésnek – írja a The Independent. Noha a faj Ázsiában őshonos,
a globális felmelegedés miatt egyre inkább elterjed Európa és az Egyesült Államok egyes részein is. A kártevő nyáron
jellemzően gyümölcsökön és zöldségeken lakmározik, mégpedig úgy, hogy átszúrja a termés külső részét, és kiszívja
levét, így az belül elrohad.

Gendersemlegessé válik a British Airways
Eltörli a légitársaság „hölgyeim és uram” megszólítást. Nagy-Britannia második legnagyobb légitársasága úgy döntött,
pilótáikkal eltöröltetik a „hölgyeim és uraim” megszólítást, és inkább gendersemlegessé válnak – írja a The Telegraph.
Ünnepeljük a sokszínűséget és a befogadást, és elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden utasunk azt érezze:
szívesen látjuk” – fogalmazott a British Airways szóvivője. Büszkén számolt be arról, hogy a reptereken már egy éve
használják a „gendersemleges nyelvezetet”.
Anglia megroppan, pedig nem kellett volna így történnie
Senkit sem kell, hogy meglepjenek Nagy-Britannia uniós kilépésnek negatív gazdasági és társadalmi hatásai.
Borítékolható volt, hogy rosszabb gazdasági teljesítmény és valamelyest alacsonyabb életszínvonal jellemzi majd az
országot ahhoz képest, mintha az EU tagja maradt volna. De mivel nincs két párhuzamos világ, ezért a Brexit-párti
politikusok bíztak abban, hogy mindez rejtve marad. A 100 ezer kamionsofőr hiánya miatt bekövetkező látványos
zűrzavar intő jel kell, hogy legyen minden populista politikus számára, akinek megfordul a fejében az EU-s kilépés. Az
unió elhagyását ugyanis még a világ egyik legfejlettebb országa sem tudta néhány karcolással átvészelni, legjobb esetben
is mély, lassan gyógyuló, és olykor még fájdalmasabbá váló sebek emlékeztetik őket a kilépésre.
Gázválság: a szakadék szélén a brit ipar sok cége, a kormány széttárja a karjait, a miniszterelnök nyaral
Az energia intenzív brit ipari ágazatok a szakadék szélére kerültek, a dolgozók aggódnak az üzemek sorsáért, de a
kormány az üzleti miniszter jelzése szerint nem tervezi a megmentésüket, és közben a pénzügyminiszterrel dúlnak a
tárcaközi harcok, a miniszterelnök pedig mindeközben elment a családjával Marbellára nyaralni, így a bajba jutott cégek
vezérei egyelőre hiába próbálkoznak vele személyesen tárgyalni.
Nem javulhat a viszony az EU-val az észak-írországi protokoll módosítása nélkül
A brit Brexit-ügyi államtitkár vasárnap ismertetett állásfoglalása szerint feszült a brit kormány és az Európai Unió
viszonya, és a kapcsolatok javításának előfeltétele a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó
észak-írországi protokoll jelentős módosítása.
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Észak-Macedónia
Az IMF előrejelzése szerint Észak-Macedónia GDP-je 4%-kal nő 2021-ben
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint 2021-ben Észak-Macedónia gazdasága 4%-kal növekedhet, ami
némileg magasabb az áprilisban becsült 3,8%-nál. A gazdasági növekedés 2022-ben várhatóan 4,2%-ra nő. Az átlagos
fogyasztói árinflációt 2021-ben 3,1%-ra, 2022-ben 2,2%-ra prognosztizálják, szemben a tavalyi 1,2%-kal. Az előrejelzések
szerint a folyó fizetési mérleg hiánya 2021-ben és 2022-ben a GDP 2,1%-ára csökken a 2020-as 3,5%-ról.
Nőtt az észak-macedón kereskedelmi hiány az év első nyolc hónapjában
2021 első nyolc hónapjában Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya – a 2020 azonos időszakában mért 73,8 milliárd
dénárról - 104 milliárd dénárra (2 milliárd dollár/1,7 milliárd euró) nőtt. Az export 31,4%-kal, 281,1 milliárd dénárra, míg az
import 33,8%-kal 385,1 milliárd dénárra bővült. Észak-Macedónia fő kereskedelmi partnerei 2021 első nyolc hónapjában
Németország, az Egyesült Királyság, Görögország, Szerbia és Kína voltak.

Észak-Macedóniában 3,7%-ra nőtt az infláció szeptemberben
Észak-Macedóniában az átlagos éves fogyasztói árinfláció szeptemberben 3,7%-ra nőtt az augusztusi 3,6%-ról. Havi
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak szeptemberben 0,1%-kal csökkentek, az augusztusi 0,6%-os növekedést
követően.
Észak-Macedóniában megkezdődött a diákok tömeges tesztelése
Észak-Macedónia elkezdte az általános és középiskolások tömeges koronavírus-tesztelését, amivel azt szeretnék
kiszűrni, hogy hány diák volt kitéve az utóbbi időszakban a fertőzésnek. A tanárok tesztelése már korábban elkezdődött,
és folyamatosan tart. A tájékoztatás szerint az oktatásban dolgozók 75 százaléka már megkapta valamely koronavírus
elleni védőoltás mindkét adagját.
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Franciaország
Újraiparosítaná Franciaországot Macron
Üzleti vezetők és fiatal vállalkozók előtt beszélt kedden Emmanuel Macron és ambiciózus beruházási tervet jelentett be
30 milliárd euró értékben az ország újraiparosítása céljából – olvasható a France24-en. Az elnök elmondta, hogy a France
2030 nevet viselő terve kulcsszerepet szánna a kis, agilis startupoknak is országa ipari fejlődésének jövőjében a meglévő
nemzeti óriások mellett. Macron arról is beszélt, hogy szeretné, ha Franciaország vezető hatalommá válna a zöld
hidrogén terén 2030-ra és több kisebb atomerőmű megépítését is ígérte.
Politikai játszmákra használhatja fel az áramellátást Franciaország
Az áramszolgáltatás csökkentésével fenyegette meg Franciaország pénteken Jersey szigetét a Brexit
következményeként a francia halászhajókra vonatkozó új szabályokat illetően kialakult újabb vita miatt. Az
áramszolgáltatás csökkentése lehetséges, de annak lekapcsolása Jersey lakói számára a télen nem fog bekövetkezni –
mondta Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár a BFM hírtévében.
Betiltja a műanyag csomagolást a zöldségeken és gyümölcsökön Franciaország
A francia környezetvédelmi minisztérium bejelentése szerint 2020 januárjától már nem lehet műanyag csomagolása a
zöldségeknek és gyümölcsöknek Franciaországban. Az idén februárban meghozott törvény értelmében jövő január 1-től
mintegy 30 gyümölcs és zöldség esetében megtiltják a műanyag csomagolásban való értékesítést. A listán olyan
gyümölcsök és zöldségek szerepelnek, mint a póréhagyma, padlizsán, paradicsom, alma, banán és narancs.
Súlyos kihívásokkal szembesül Franciaország – bizonytalan lett az EU jövője ?
A német kormány várhatóan gyenge lesz, Emmanuel Macront pedig leköti a saját újjáválasztása - azaz pont akkor nem
áll majd erős kezű vezető Európa élén, amikor arra nagy szükség volna. Párizs az EU-t hagyományosan ugródeszkának
tekinti a globális politikában saját nemzeti céljainak az eléréséhez. Káncz Csaba jegyzete
Külön oldalt indított a Franciaországban gyártott termékeknek az Amazon
Külön oldalt indított a Franciaországban gyártott termékeknek hétfőn az Amazon internetes kiskereskedelmi vállalat
francia nyelvű oldalán, miután a koronavírus-járvány felerősítette a hazai termékek iránti keresletet Franciaországban.
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Horvátország
Magyar cégek is beszállhatnak a krk-i LNG-terminál feladataiba
A hidrogéngazdaságban és az önvezető autózásban is komoly lehetőségeket látunk a kölcsönösen előnyös
együttműködésekre. Mindkét kormány a kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítmény felpörgetésén dolgozik, déli
szomszédaink élénken érdeklődnek a világszínvonalú ZalaZone járműipari tesztpálya iránt. A határ magyar és horvát
oldalán is épülnek az Adriai- és Balti-tenger térsége közötti közúti kapcsolatot megvalósító gyorsforgalmi szakaszok közölte Palkovics László zágrábi egyeztetéseiről az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Palkovics László egynapos
hivatalos látogatásán horvát partnereivel, a tudományért és felsőoktatásért, a gazdasági és fenntartható fejlődésért, a
közlekedési és infrastruktúráért felelős, és az építésügyi minisztériumok felsővezetőivel vette sorra a közös ügyeket
Zágrábban. A miniszter jelezte, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium kész megosztani a duális képzéssel
kapcsolatos tapasztalatait, fontosnak tartja és szorgalmazza a technológiai parkok együttműködéseinek fejlesztését.
Az IMF 6,3%-ra javította Horvátország 2021-re vonatkozó GDP-előrejelzését
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Horvátország gazdasága idén 6,3%-kal bővül, a szervezet tehát felfelé
módosította a múlt hónapban készített 5,4%-os növekedési előrejelzését. 2022-ben a GDP 5,8-kal nőhet a szervezet
becslése szerint. A munkanélküliségi ráta a tavalyi 9%-ról idén 8,4%-ra, 2022-re pedig 8%-ra csökkenhet. Az átlagos éves
infláció 2021-ben és 2022-ben 2% lehet, szemben a tavalyi 0,1%-kal. A folyó fizetési mérleg hiánya a GDP százalékában
mérve idén 0,1%, jövőre 0,8% lehet, a tavalyi 0,4%-ot követően.
A Horvátországba látogató külföldi turisták száma 78,6%-kal nőtt augusztusban
A Horvátországba látogató külföldi turisták száma augusztusban 3,7 millióra nőtt, ami 78,6%-kal több, mint tavaly
augusztusban, de elmarad a 2019-es járvány előtti szinttől. A külföldi turisták által Horvátországban eltöltött
vendégéjszakák száma augusztusban 65%-kal, 24 millióra nőtt.
Fenntarthatóbb vizekre eveznek
A tengeri forgalomból származik a világ CO2-kibocsátásának csaknem a 3%-a, ha kis lépésekkel is, de megkezdődött a
szektor zöldítése. A folyamat részese Horvátország is, ahol már épül a világ egyik első zéró emissziós óceánjárója. A spliti
parton már elkezdték összerakni a vitorlával, elektromotorral, napelemekkel és vízturbinával felszerelt óceánjárót. Az
Adria Horvátországhoz tartozó része és annak környezete most is tisztább, mint a turisztikailag hasznosított más európai
vizek, de még jobbá lehet tenni, hiszen a belföldi hatóságok csaknem 20 ezer hajót tartanak nyilván, és legalább ennyi
külföldön lajstromozott vízi közlekedési eszköz fordul meg évente az ottani partok közelében. A legnagyobb gond, hogy
a fosszilis energiával hajtott adriai hajók 40%-a nem felel meg a modern emissziós normáknak, s ezt súlyosbítja a halászok
által használt rendkívül rossz minőségű, de jelentősen olcsóbb úgynevezett kék gázolaj. Az elektromos meghajtás
rendszeresítését a horvát állami komptársaság, a Jadrolinija fokozatosan tervezi.
Elkezdik a harmadik oltások beadását Horvátországban is
Hivatalosan is megkezdték a koronavírus elleni harmadik, úgynevezett emlékeztető oltások beadását Horvátországban.
A közegészségügyi intézet ajánlása szerint az erősítő oltásokat első körben a 65 évnél idősebb és immunhiányos emberek
kaphatják meg, továbbá azok az egészségügyi dolgozók 65 éves kor felett, akik közvetlenül betegekkel foglalkoznak. Az
országban egyelőre csak a Pfizer/BioNTech vakcinájával oltanak, és a második oltás felvételétől el kell telnie legalább 6
hónapnak.
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Írország
Írország aláírta az OECD adóreformokat
Az ír kabinet október 7-i ülésén döntött a globális társasági adó OECD megállapodáshoz való csatlakozásról. A döntést
megelőzően Paschal Donohoe pénzügyminiszter biztosítékot kért az Európai Bizottságtól arra, hogy nem törekszik majd
a magasabb adómérték bevezetésére az OECD-megállapodás uniós jogba történő átültetésekor. Az ír pénzügyminiszter
nyilatkozatában elmondta, hogy a csatlakozás a „helyes döntés”, ami Írország érdekében született.
Írország alulteljesít a közszolgáltatások terén
A nemzetközi viszonylatban Írország rosszul teljesít a közszolgáltatások terén az alulfinanszírozás és az évekre
visszamenő nem megfelelő infrastrukturális tervezés miatt. Nyomás nehezedik a közegészségügyre, a közlekedésre, és
régóta fennálló probléma a megfizethető lakhatás biztosítása. Az állami infrastruktúra nem tartott lépést a magánszektor
beruházásainak gyors növekedésével. 2014 és 2019 között az ír gazdaság több mint 50 százalékkal nőtt és a fellendülés
több mint 400 000 munkahelyet teremtett.
Tüntetnek az ír mezőgazdasági termelők
Ír mezőgazdasági termelők több városban tüntettek a KAP reformok és az ágazatot érintő kihívások miatt. A
tüntetéssorozatot az éghajlatváltozással foglalkozó tanácsadó testület kormányhoz intézett szén-dioxid felső határra
vonatkozó ajánlása váltotta ki, mely – a gazdák értékelése szerint – esetlegesen alááshatja gazdaságaik működését. A
testület 2030-ra 51 százalékkal kívánja csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást. A termelők értékelése szerint minden
szakpolitika, beleértve az éghajlatpolitikai intézkedéseket, az uniós Közös Agrárpolitikát és a nitrát cselekvési tervet is a
termelés csökkenését vonja maga után.
A kormány közzétette a 2022. évi költségvetés-tervezetet
Az ír kormány október 12-én közzétette a 2022. évi költségvetés-tervezetet, mely a 4,7 milliárd keretösszegű
intézkedéscsomagot tartalmaz. Ebből 858 millió eurót különítettek el olyan intézkedésekre, melyek az éghajlatsemleges, körkörös és fenntartható gazdaságra való átállást támogatják. Továbbra is érvényben maradnak a Covid-19
kapcsán bevezetett támogatási rendszerek, 2022-ben is kiemelten kezelik a lakhatási válság enyhítését célzó
intézkedéseket, illetve javítanak a közszolgáltatásokon.
OECD: Írország rosszul teljesít az oktatási szektor finanszírozása terén
A koronavírus járvány rávilágított arra, hogy az elmúlt évtizedben a kormány elhanyagolta az oktatási szektort. Egy
nemrégiben közzétett OECD jelentés Írországot a 36 fejlett gazdaság közül a legutolsó helyre sorolta az oktatásra
fordított kiadások tekintetében. Az ír általános iskolai oktatás finanszírozása a GDP arányában 11 százalékkal elmarad az
uniós átlagtól. Írország egy főre jutó GDP tekintetében az élvonalban szerepel a nemzetközi viszonylatban, ami éles
kontrasztba állítja az oktatási intézményekre fordított teljesítményét.
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Koszovó
Koszovó 2021-es GDP-fellendülése a vártnál gyorsabb lesz az IMF szerint
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy idén 6%-kal nő Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) - a globális hitelező
1,5 százalékponttal emelte áprilisi előrejelzését. Az ország gazdasági növekedése jövőre várhatóan 4,5%-ra lassul. Az
átlagos fogyasztói árinfláció a tavalyi 0,2%-ról 3,2%-ra nő 2021 -ben, majd 2022-re tovább gyorsul 3,6%-ra. A folyó fizetési
mérleg hiánya, amely 2020-ban a GDP százalékában 7,1%-os volt, 2021-ben 7,9%-ra bővül, majd 2022-re 6,7%-ra
csökken.

Megint fellángolt a szerb-koszovói ellentét
A szerb kisebbség képviselőihez látogatott Alekszandar Vucsics szerb elnök az észak-koszovói Mitrovicában azután, hogy
a koszovói rendőrség összecsapott szerb tüntetőkkel, akik amiatt demonstráltak, mert a koszovói rendőrség
élelmiszerüzletekben és gyógyszertárakban razziázott.
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Lengyelország
Lengyelország jüankötvényt bocsát ki, mi is ezt fontolgatjuk
Varsó a piaci körülményektől függően bocsátja ki Kínában a kötvényt a közeljövőben, és már a szervezőket is
megnevezték. Ezek: a Commercial Bank of China, a J.P. Morgan AG, a Bank of China Limited és a China Construction
Bank Corporation.
Az EU-tagság mellett tüntettek a lengyel fővárosban
Több ezren tüntettek Varsóban Lengyelország európai uniós tagsága mellett vasárnap. Más nagyvárosokban, így
Krakkóban és Poznańban is tartottak demonstrációkat. A napokban a lengyel alkotmánybíróság kimondta, hogy a
lengyel alkotmány bizonyos EU-s törvények felett áll. Ennek nyomán tovább nőhet a politikai feszültség Varsó és az uniós
csúcsintézmények között.
Kaczyński: A jelenlegi a legsúlyosabb válság Lengyelország 1989 utáni történetében
Gazdasági migránsok érkeznek a lengyel határhoz a fehéroroszok szervezésében. A jelenlegi lengyel-belorusz
határválság a legsúlyosabb krízis, amellyel Lengyelországban 1989 óta szembe kell néznie – jelentette ki Jarosław
Kaczyński, a kormányzó Jog és Igazságosság Pártja (PiS) elnöke, aki egyben a biztonsági ügyekért felelős miniszterelnökhelyettes is, Lengyelország nem hivatalos legerősebb embere.
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Montenegró
Az IMF 7%-ra mérsékelte Montenegró 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Montenegró gazdasága idén 7%-kal fog növekedni, a szervezet lefelé módosította
az áprilisi 9%-os gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. Az IMF arra számít, hogy 2022-ben a montenegrói
bruttó hazai termék (GDP) 5,6%-kal nő. Az infláció 2021-ben 2% lehet, a tavalyi 0,2%-os deflációhoz képest. Az
előrejelzések szerint az infláció 2022-ben 1,5%-ra lassul.
Montenegró költségvetési hiánya 57,4 millió eurót tett ki a január-augusztusi időszakban, ami 68,7%-kal alacsonyabb a
tervezettnél
Montenegró költségvetési hiánya 2021 első nyolc hónapjában 57,4 millió eurót (66,4 millió dollár) tett ki, szemben a 2020
hasonló időszakában mért 311,3 millió eurós hiánnyal. A hiány a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 1,2%-át tette
ki. A teljes költségvetési bevétel az előző évhez képest 14,6%-kal, 1,172 milliárd euróra nőtt, míg a kiadások 8,9%-kal,
1,23 milliárd euróra csökkentek.

Hivatalosan is megjelent Montenegróban a 4iG
Leányvállalatot alapított Podgoricában a 4iG Nyrt, a társaság helyi fiókcégét október 11-én jegyezte be a Podgoricai
Cégbíróság. Az eljárás célja vélhetően az, hogy az újonnan alapított cég vehesse majd át az irányítást a Telenor d.o.o.,
Podgorica (Telenor Montenegro) felett a cseh PPF-fel kötött adás-vételi szerződés részeként.
FORRÁS:
https://www.hwsw.hu/
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.
Furcsa megoldást találtak a németek az oltakozás felpörgetésére
Megszüntették hétfőtől Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) gyorsteszt-szolgáltatás ingyenességét,
az intézkedéstől az oltási hajlandóság növekedését várják. Az antigén gyorstesztért 10 és 40 euró (3600 - 14 400 forint)
közötti összeget kell fizetni. Országszerte jellemző, hogy a repülőtereken a legdrágább a szolgáltatás.
Koronavírus: visszavonta engedélykérelmét az egyik német vakcinagyártó
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kedden abbahagyta a CureVac gyógyszervállalat vakcinájának folyamatos
felülvizsgálatát (rolling review), miután a cég visszavonta a koronavírus ellen kifejlesztett CVnCoV nevű oltóanyagának
ideiglenes forgalomba hozatali engedély iránti kérelmét.
Hengerfejes lehet a német gazdaság motorja
Mérséklik a német GDP-re vonatkozó prognózisukat német gazdasági szervezetek – értesült a Reuters. Úgy látják, hogy
a szűk kínálati keresztmetszet lassú fellendülés jeleire utal, ezért az idénre vonatkozó gazdasági növekedésre vonatkozó
előrejelzésüket 3,7 százalékról, 2,24 százalékra csökkentették. 2022-re nézve viszont a felfelé korrigálták becsléseiket –
3,8-ról 4,8 százalékra emelték az Európai Unió legnagyobb gazdaságának növekedési rátáját, míg 2023-ra 1,9 százalékos
GDP-emelkedést valószínűsítenek.
Szenved a német export
A német statisztikai hivatal (Destatis) pénteken közzétett előzetes adatai szerint augusztusban az előző hónaphoz
képest, szezonális és naptári hatással kiigazítva a kivitel értéke 1,2 százalékkal, 113,0 milliárd euróra csökkent. Tizenöt
hónapja először fordult elő, hogy a német gazdaság hagyományos meghajtóereje, a kivitel értéke visszaesett, amiért a
gyártáshoz szükséges alapanyagok krónikussá vált hiánya és a szállítási zavarok tehetők felelőssé.
Több mint húsz éve nem volt ekkora infláció Európa legnagyobb országában
Megerősítette a német statisztikai hivatal az előzetes becslést, így 1993 decembere óta nem látott szintre nőttek a
fogyasztói árak Németországban. A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) szerdán azt közölte, hogy az egy évvel
korábbihoz képest 4,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben, ez megfelel az előzetes becslésnek.
Augusztusban 3,9 százalék volt az áremelkedés. Tavaly szeptemberhez képest az árucikkek 6,1 százalékkal, a
szolgáltatások pedig 2,5 százalékkal drágultak.

Tovább emelkedtek a nagykereskedelmi árak Németországban
Németországban a nagykereskedelmi árak szeptemberben 13,2 százalékkal emelkedtek éves szinten, ami a
legmagasabb arány 1974 júniusa, az első olajválság óta, a tavalyi alacsony bázis, valamint a nyersanyagok és a köztes
termékek árának erőteljes növekedése miatt. Havi szinten 0,8 százalékos volt az emelkedés – közölte a Destatis.
Egyre nagyobb gond az energia drágulása Németországban, a kormány egyelőre nem tervez lépéseket
Egyre nagyobb gond az energiahordozók drágulása Németországban, az árak hirtelen és nagymértékű emelkedését a
vállalatok és a háztartások is megszenvedik, a kormány azonban egyelőre nem tervez lépéseket. A szövetségi statisztikai
hivatal (Destatis) adatai szerint a fűtőolajért szeptemberben 76,5 százalékkal többet kellett fizetni, mint egy évvel
korábban. A benzin 28,4 százalékkal drágult.
Több százezer új munkahelyet teremtene az adók és juttatások reformja
Az Ifo gazdaságkutató intézet számításai szerint az adók és járulékok átfogó reformja 400 ezer új munkahelyet teremtene
Németországban. Eközben a nagycsaládosok és az egyedülálló szülők rendelkezésre álló jövedelme növekedne. A
javaslat gyakorlatilag bevételsemleges lenne az állami költségvetés számára. Az Ifo javaslata segítene ellensúlyozni a
demográfiai változásokat és a baby boomerek munkaerőpiacról való kilépését – mondta Andreas Peichl, az Ifo
makrogazdasági és felmérési központjának igazgatója.
Lufthansa: vissza a feladóhoz
Visszafizette az állami támogatás egy részét a Lufthansa. A frankfurti székhelyű légitársaság több részletben, a fel nem
használt összeget még az év végéig visszautalja. Biztosan nem lesz a német állam adósa a Lufthansa, amely a világjárvány
átvészeléséhez korábban 9 milliárd eurót kapott a német stabilitási alapból.
Nem bírják a német kikötők a terhelést, veszélyben a karácsony
A Szuezi-csatornában ragadt hajó és a kínai kikötők járvány miatti időszakos lezárását követően újabb veszély fenyegeti
az európai kereskedelmet. Most az észak-német kikötőkre zúduló hatalmas mennyiségű áru miatt vannak komoly
fennakadások, ennek Európa-szerte érezni a hatását, s a karácsonyi szezont is veszélyezteti.
Scholz: legkésőbb karácsonyig megalakul az új német kormány
Elkezdődött hétfőn Berlinben a következő német szövetségi kormány megalakítását célzó előzetes egyeztetések
második szakasza, amelyben már csak a szeptemberi parlamenti (Bundestag-) választáson győztes szociáldemokraták
tárgyalnak lehetséges partnereikkel. A legutóbbi, 2017-es választás után rekordhosszú ideig, 172 napig tartott a
kormányalakítás. Olaf Scholz szociáldemokrata kancellárjelölt tervei szerint ezúttal jóval gyorsabban, legkésőbb
karácsonyig megalakul a szövetségi kormány - írja az MTI.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Olaszországban elérte a nyolcvan százalékot az átoltottság
Olaszországban elérte a nyolcvan százalékot az átoltottság: a hatvanmilliós országban már több mint 43 millióan vettek
fel két oltást, amivel sikerült elérni a közösségi immunitást, miközben a lakosság több mint tizenöt százaléka továbbra is
nemet mond a vakcinázásra a római egészségügyi minisztérium vasárnapi adatai szerint. Az egészségügyi tárca adatai
szerint a lakosság több mint 15 százaléka még egy oltásban sem részesült, ami 8,5 millió nem védett embert jelent.
Harmadik dózisban a lakosság kevesebb mint 4 százaléka részesült.

Fehér zónává válik október 11-től egész Olaszország
Feloldják a nézőszám korlátozását az olaszországi mozikban és színházakban, valamint a sportlétesítményekben is
enyhítik az óvintézkedéseket hétfőtől a járványmutatók kedvező alakulásának köszönhetően annak ellenére, hogy a
lakosság több mint 15 százaléka még egyetlen oltásban sem részesült. A nézőknek kötelező a védettségi igazolás
felmutatása és továbbra is viselniük kell a szájmaszkot, de megszűnik az egymás közötti legalább egy méteres biztonsági
távolság betartása.
Az oltásellenesek miatt akadozhat a termelés és a közlekedés Olaszországban
Október 15. lesz az első nap, hogy minisztériumi dolgozók, benzinkutasok, gyári munkások, fodrászok, buszvezetők,
pincérek és számos más szakma képviselője kizárólag védettségi igazolással állhat munkába. Védettségnek számít, ha
valaki már legalább egy adag oltásban részesült, átesett a betegségen, vagy negatív teszteredményt mutat fel. A
rendelkezés 23 millió munkavállalót érint az állami és a magánszektorban. Az egészségügyi minisztérium által kiadott
igazolás hiányában a munkaadó feladata lesz, hogy a védettség nélküli dolgozót fizetés nélküli szabadságra küldje
mindaddig, amíg nem pótolja a védettségi igazolását.
Több ágazat is sztrájkra készül a kötelező védettségi miatt Olaszországban
Nemzeti megbékélést szorgalmazott Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt vezetője szerdán, miután a kikötőkben és
az országúti áruszállításban dolgozók a forgalom megbénítását helyezték kilátásba a védettségi igazolás küszöbönálló
bevezetése miatt, amit újabb kormányellenes demonstrációk és sztrájkok követhetnek.
A Covidnál is durvább a chiphiány hatása egy olaszországi autóipari szakszervezet szerint
A globális félvezetőhiánynak a Stellantis olaszországi autógyártására gyakorolt hatása idén rosszabb és tartósabb lesz,
mint a 2020-as Covid-19 világjárvány okozta károk, közölte az olasz FIM-CISL szakszervezet.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.portfolio.hu/

Románia
Kilőtt a román gazdaság
Az idei első fél évben a korábban közöltnél nagyobb mértékben, 7%-kal nőtt a nyers adatok szerint a román gazdaság
teljesítménye a tavalyi év azonos időszakához képest. A statisztikai intézet augusztus közepén még 6,5%-os
növekedésről számolt be. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 6,6% volt a vizsgált időszakban
a korábban közölt 6,2%-hoz képest. A második negyedévben a román bruttó hazai termék (GDP) 1,9%-kal nőtt az első
negyedévhez mérten, ami 0,1 százalékponttal magasabb az augusztus közepén közölt 1,8%-nál. Éves összevetésben a
második negyedévben a román GDP a nyers adatok szerint 13,9%-kal bővült a korábban közölt 13%-hoz képest, míg a
kiigazított adatok esetében 14,4%-os növekedést jegyeztek a korábbi 13,6%-hoz mérten.
A román gazdaság növekedésére számít az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) az idén 7 százalékos gazdasági növekedésre számít Románia vonatkozásában, a szervezet
1 százalékponttal javította korábbi előrejelzését. A 2022-re vonatkozó előrejelzését az IMF nem módosította, így
továbbra is 4,8 százalékos GDP-növekedést valószínűsített. A jövő év után arra számítanak, hogy a román gazdasági
növekedés üteme lassulni fog. Az IMF az idén 4,3 százalékos inflációra számít a korábban közölt 2,8 százalék helyett,
2022-re 3,4 százalékos fogyasztói árindexet prognosztizált. A jelentés szerint a román folyó fizetési mérleg hiánya GDParányosan 5,7 százalékra romlik a tavalyi 5,2 százalékról.

Romániában közel 27 százalékkal nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya
Romániában csaknem 27 százalékkal, 3,087 milliárd euróval nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az idei első nyolc
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. A deficit augusztus végére elérte a 14,602 milliárd eurót. A kivitel 24,4
százalékkal, 48,184 milliárd euróra gyorsult, a behozatal 24,9 százalékkal, 62,787 milliárd euróra nőtt a január-augusztusi
időszakban. Augusztusban az export 23,3 százalékkal, 5,672 milliárd euróra nőtt, míg az import 21,1 százalékkal, 7,401
milliárd euróra emelkedett, így a nyolcadik hónapban a külkereskedelmi mérleg hiánya 1,729 milliárd euró volt.
Romániában gyorsult szeptemberben az éves infláció
Szeptemberben 6,3 százalékra gyorsult a román éves infláció az augusztusban mért 5,25 százalékról. Az infláció főleg a
nem élelmiszerek drágulása miatt ugrott meg, szeptemberben ezek 8,71 százalékkal kerültek többe a tavalyi kilencedik
hónaphoz képest. Az élelmiszerek 4,26 százalékkal drágultak, míg a szolgáltatások ára 3,75 százalékkal nőtt a vizsgált
időszakban. A termékkategóriák szerinti bontásban legnagyobb mértékben a villamos energia drágult, csaknem 25
százalékkal, míg a gáz 21 százalékkal került többe. Augusztushoz képest a havi fogyasztói árindex 0,84 százalék volt.
Nőtt a román járműgyártás
A január és szeptember közötti időszakban 3,3 százalékkal nőtt a román járműgyártás a tavalyi év azonos időszakához
képest. Szeptember végéig 315 115 autót gyártottak Romániában, ebből 194 497-et a francia Renault tulajdonában levő
Dacia és 120 618-at az amerikai Ford. A vizsgált időszakban a Dacia 7 százalékkal növelte a termelését, ugyanakkor a Ford
2 százalékkal kevesebb autót állított elő. A járvány előtti időszakban, 2019 első kilenc hónapjában a két romániai
járműgyártó összesen 354 812 autót gyártott, ami azt jelenti, hogy az idei 3,3 százalékos növekedés ellenére a termelés
még mindig 11 százalékkal elmarad a két évvel ezelőttitől. A járvány ideje alatt az elektromos félvezetők globális hiánya
okoz fennakadást a romániai járműgyártásban is.
Romániai kormányalakítás - Az USR egyszínű kormányt javasol, ha nem sikerül a jobbközép koalíciót helyreállítani
A román államfő által kormányalakítással megbízott Dacian Ciolos, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke
egyszínű USR-kormányt javasol, ha nem kezdődnek érdemi tárgyalások a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Romániai
Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) a korábbi jobbközép koalíció helyreállítása érdekében.
Lemondott Ludovic Orban, a román képviselőház elnöke
Lemondott a kétkamarás román parlament képviselőházának elnöki tisztségéről október 13-án Ludovic Orban, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) nemrég leváltott elnöke. A liberális politikus éles támadást intézett a párt élére
magválasztott Florin Citu ügyvezető miniszterelnök és az őt támogató Klaus Iohannis államfő ellen, felróva nekik, hogy
négy év stabil jobbközép kormányzás és az ország fejlesztése helyett úgymond feláldozzák az ország stabilitását önös
érdekeik elérése érdekében. A PNL vezetősége úgy döntött: Florin Roman alelnököt jelöli ideiglenes házelnöknek.
Megszavazta a parlament a Román Vámhatóság létrehozását
Elfogadta a román képviselőház 237 támogató szavazattal a Román Vámhatóság létrehozásáról szóló törvénytervezetet.
A tervezet szerint a pénzügyminisztérium alárendeltségébe tartozó, bukaresti székhelyű Román Vámhatóságot mint
önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményt az Országos Adóhatóság (ANAF) részleges átszervezésének
eredményeként hozzák létre.
Olyan forgalom volt idén a román tengerparton, mintha nem is lett volna járvány
1,015 millió turista nyaralt idén nyáron a román tengerparton, ez kevéssel marad csak el a 2019-es adattól, márpedig az
volt az elmúlt évtizedek legsikeresebb turisztikai szezonja. A koronavírus-járvány kitörése előtti utolsó évben 1,025 millió
látogató fordult meg a tengerparton. A legjobb hónap augusztus volt, amikor rekordszámú, 492 ezer vendég szállt meg
Konstanca megye hivatalos szálláshelyein. Ez körülbelül 10 százalékkal haladja meg a 2018-as és a 2019-es forgalmat,
amikor 446, illetve 443 ezer turista látogatott a megyébe augusztusban. A 2020-as létszámnál az idei körülbelül 100 ezer
fővel volt nagyobb. A vártnál sikeresebb szezon annak a következménye, hogy sok román állampolgár, aki normális
körülmények között inkább külföldön, Görögországban, Törökországban vagy Bulgáriában nyaralna, idén a román
tengerpartot választotta.

Románia a diókirály
Románia várhatóan megtartja első helyét az Európai Unióban a diótermelők között. A termés jó áron adható el NyugatEurópában. Az elmúlt öt évben több mint kétszázezer új diófát ültettek Romániában. Az Egyesült Államok
mezőgazdasági minisztériumának (USDA) prognózisa szerint Romániában idén 51 ezer tonna dió terem, 1,5 százalékkal
több, mint tavaly. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint az első félévben 3600 tonna dióbelet exportált
Románia 15,8 millió euró értékben. A kivitel nagyja Németország, Franciaország, Hollandia, Olaszország és Ausztria felé
irányult. Tavaly 5200 tonna dióbél ment külföldre, az export értéke 25 millió euró volt.
Sertéshiány Romániában
Óriási kérdéssé vált, hogy idén honnan fogja beszerezni a sertéshúst karácsonyra a romániai fogyasztó. A
sertéspestisjárvány visszaszorítását célzó intézkedések ugyanis gyakorlatilag eltüntették a kisgazdaságokban nevelkedő
állatállományt.
Romániában nőtt az EU-szkeptikusok aránya
Romániában nőtt az Európai Unióval (EU) szemben szkeptikus állampolgárok aránya, ugyanakkor a lakosság 58 százaléka
véli úgy, hogy az ország jobban fejlődik gazdaságilag a jövőben, ha az európai közösség tagja marad. Az eredmények
szerint tavasz óta jelentősen csökkent azok aránya, akik úgy vélik, hogy Romániának inkább előnye származik az EUtagságból. Szeptemberben a megkérdezettek 47 százaléka vélekedett így, míg júniusban még 56,2 százalék, míg
márciusban 61,4 százalékuk értett egyet ezzel a kijelentéssel. Ezzel párhuzamosan a tavasszal jegyzett 35 százalékról 46
százalékra nőtt azok aránya, akik szerint Romániának inkább hátránya származik az EU-tagságból.
50 koronavírusos beteget veszünk át Romániából
Szijjártó Péter bejelentése szerint a szegedi és a debreceni klinikák összesen 50 beteget vesznek át. A miniszter
emlékeztetett, hogy a múlt héten gyógyszereket és lélegeztető gépet is küldött Magyarország. A részletekről az
egészségügyi intézmények egyeztetnek.
FORRÁS:
https://www.magyarhirlap.hu/
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https://itthon.transindex.ro/?hir=65610
http://www.webradio.hu/

Spanyolország
Koronavírus: magas kockázatúnak minősítette Magyarországot Spanyolország
Magas kockázatú besorolást kapott Spanyolországtól a koronavírussal kapcsolatos beutazási szabályok szempontjából
Magyarország és Portugália, valamint több lengyel régió. A spanyol egészségügyi minisztérium közlése szerint a
szigorítás október 11-étől egyelőre október 17-ig érvényes. Az új intézkedés értelmében a Magyarországról vagy
Portugáliából érkezőknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a koronavírus elleni védettséggel, akár az oltás, akár a
korábbi fertőzés miatt. Ennek hiányában negatív koronavírustesztre van szükség.
Spanyol-magyar fintech megállapodás született
Átfogó együttműködési megállapodást írt alá a digitális transzformációval és edukációval foglalkozó Egy Digitális Jövőért
Nonprofit Kft. a spanyol fintechek együttműködését szorgalmazó digitális platformmal a Finnovatinggal. A Hungarian-

Spanish Fintech bridge megállapodás gerince a tudásmegosztás, de a felek így jobban megismerhetik egymás és a
stratégiai partnereik piacait is, így a magyar fintechek közelebb kerülhetnek a digitális fizetések és mobilfizetések által
dominált latin-amerikai piachoz, a spanyol szereplők pedig a V4 országokban építhetnek ki hosszú távú üzleti
kapcsolatokat.
Havi 90 ezer forintnyi támogatást kapnának a spanyol fiatalok, ha elköltöznek végre otthonról
Pedro Sanchez spanyol kormányfő bejelentette, hogy a 2022-es költségvetés terhére havi szinten 250 euróval
támogatják a spanyol fiatalokat, ha hajlandóak elköltözni a családi házból. Azok a 18-35 év közötti fiatalok, akik éves
szinten kevesebb mint 23 725 eurót keresnek (tehát kevesebbet mint havi 700 ezer forintot), jogosultak lesznek lakhatási
támogatásra, amennyiben azt a parlament is jóváhagyja. A 2020-as Eurostat adatok szerint a spanyol fiatalok átlagosan
a 30. életévük környékén költöznek ki a szülői házból, négy évvel később, mint az Európai Unió más országaiban.
Katalónia már nem tűzfészek, de még van vele fejfájása Spanyolországnak
Lassan már Európa páriájának számít Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki haza nem mehet, mert ott vasra verik. Az
európai sakktáblán futóként cikázva feltűnt Németországban, de megjárta Franciaországot, Finnországot, Dániát,
Belgiumot, és most Olaszország következett, Szardínia szigetén őrizetbe vették, de nem csukták le. Az Unió nem fordul
szembe Spanyolországgal azért, hogy istápoljon egy személyt, akit egyik fontos tagállama lázadóként köröztet, de azért
Pedro Sánchez miniszterelnöknek Puigdemont még mindig tüske a körme alatt.
Már 1500 épület vált a láva áldozatává La Palmán
Már mintegy 1500 épületet és 656 hektárnyi földterületet pusztított el a forró lávafolyam a spanyol Kanári-szigetekhez
tartozó La Palma szigetén – derült ki az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának műholdas
méréseiből szerdán. A Cumbre Vieja vulkán három hete tört ki, aktivitása azóta is folyamatos, egymást követik a kisebb
földrengések és állandó a morajlás. A minden elborító vulkáni hamu miatt védőszemüveg, szájmaszk és kesztyű viselését
ajánlják a tűzhányó közelében élőknek.
Hatalmas botrányokat hozhat a 70 éves szürke eminenciás pere - retteghet a spanyol gazdasági, politikai elit
Nem mindennapi persorozat indul el Spanyolországban, amelyről nem túlzás azt állítani, hogy egy éveken át működő,
szinte már mélyállami struktúra működésének leleplezését szolgálja. Az ügy középpontjában egy 70 éves volt rendőr,
José Manuel Villarejo áll, akinek befolyása állítólag a spanyol gazdasági és politikai elitet, sőt a monarchiát is behálózta.
FORRÁS:
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Szerbia
Javított Szerbiát érintő előrejelzésén az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 6,5 százalékra növelte Szerbia idei bruttó hazai terméknövekedési előrejelzését, ami 0,5
százalékponttal magasabb a pénzintézet júliusi előrejelzésénél. Szerbia gazdasági növekedése jövőre 4,5, 2023-ban 4,0
százalék lehet. A folyó fizetésimérleg hiánya idén 4,1 százalékot tesz ki, a következő két évben pedig kismértékben, 4,4,
illetve 4,6 százalékra emelkedik. Az alap becslései szerint az idei infláció 3 százalék lesz, ezt követően jövőre 2,7 százalékra
csökken, míg a munkanélküliségi ráta idén 8,4 százalék, és a következő évben csökkenést várnak, 8 százalékra.
70,8 milliárd dinár volt a szerb költségvetési hiány 2021 első nyolc hónapjában
Szerbia költségvetési hiánya 70,8 milliárd dinárt (697,3 millió dollár/602,2 millió euró) tett ki 2021 első nyolc hónapjában,
szemben a 2020 hasonló időszakában mért 344,6 milliárd dináros hiánnyal. Szerbia elsődleges költségvetési többlete 13,3
milliárd dinár volt, szemben a 269,8 milliárd dináros elsődleges költségvetési hiánnyal 2020 január-augusztusában. Az
összes költségvetési bevétel 18,1%-kal, 955,1 milliárd dinárra nőtt a vizsgált időszakban, míg a kiadások 11%-kal 1,026
billió dinárra csökkentek.

Szerbia államadóssága a GDP 54,3%-ára nőtt augusztus végén
Szerbia államadóssága augusztus végén összesen 28,5 milliárd eurót (33 milliárd dollárt) tett ki. Az adósság a 2021-re
tervezett bruttó hazai termék (GDP) 54,3%-ának felelt meg, szemben a július végi 54,1% -kal.
Az élelmiszer és az energiaforrások drágulása megdobta az inflációt Szerbiában
Az előző hónapban az infláció növekedésére kihatással volt a feldolgozatlan élelmiszerek és az energiaforrások ára, amely
a fogyasztói kosár negyedét teszik ki. Az infláció idén szeptemberben havi szinten 0,8 százalékot tett ki, vagyis 5,7
százalékkal több a tavalyi időarányos adathoz viszonyítva. A feldolgozatlan élelmiszerek és az energiaforrások csoportja
3,3 százalékponttal járult hozzá az évközi inflációhoz. A jegybank szerint ugyanakkor a devizaárfolyam hosszú távú relatív
stabilitása, amelyet az elkövetkező időszakban is megőriznek, az árak stabilitásának erőteljes alapját képezi.
Kiemelten fontos Szerbiának a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztése
Szerbia 70 millió eurós hitelt vesz fel az OTP Banktól a Szabadka-Szeged vasútvonal szerbiai szakaszának újjáépítésére
és korszerűsítésére. A kölcsönt hét évre hagyják jóvá, ezt írja a törvényjavaslat, amelyről múlt héten a köztársasági
képviselőház is tárgyalt. 1,85 százalékos az éves kamatláb. Palkovics László szeptember végén kijelentette, hogy a
Szeged–Szabadka vasútvonal jövő őszre elkészül. A magyar állam ebből a Szeged–Röszke összeköttetés korszerűsítését,
villamosítását, illetve a határátkelő megépítését vállalta. A kivitelezés szintén október közepén startol el.
FORRÁS:
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Szlovákia
Padlóféket nyomott a szlovák ipar
Szlovákia ipari termelése augusztusban mindössze 0,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami az előző havi
7,8 százalékos ugrás után azt jelenti, hogy hirtelen szinte teljesen leállt a növekedés még éves összevetésben is. Az
elemzők ennél sokkal nagyobb, 4,9 százalékos erősödésre számítottak. Ez volt a hetedik egymást követő hónap, amikor
az ipari tevékenység növekedett, bár február óta a leggyengébb ütemben. A számok alakulását az is befolyásolta, hogy
kezd kifutni az az időszak, amikor az alacsony bázis miatt magasabb éves adatok keletkeznek, de emellett a tényleges
teljesítményre is jelentős hatással volt a globális félvezetőhiány, ami különösen az autóipart sújtotta erősen, így az
augusztusban 32,9 százalékos visszaesést szenvedett. Havi összevetésben az ipari termelés 3,8 százalékkal zsugorodott.
Visszavonta a kormány a szlovák földvásárlási tervét
A magyar kormány mégsem hozza létre a határon túli földek felvásárlását célzó Termőföld Magántőkealapot. A 400 millió
eurós befektetési alap létrehozásának tervétől a szlovák fél kérésére állt el a magyar kormány. Eduard Heger üdvözölte a
magyar kormányfő döntését, hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor számára fontosak a kétoldalú kapcsolatok Magyarország
és Szlovákia között.
Három új híd épül a magyar-szlovák határon
2023 végéig három új híd épül a magyar-szlovák határon – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszterhelyettese, aki kifejtette: két közúti Ipoly- és egy kerékpáros Duna-híd építése kezdődik meg a
leghosszabb közös határszakaszon. Az Ipoly Nógrád megyei szakaszán egyenként 1,7 milliárd forintból DrégelypalánkIpolyhídvég és Őrhalom-Ipolyvarbó között épülnek új hidak. A kivitelezési közbeszerzési eljárások lezárultak, a vállalkozói
szerződések hamarosan hatályba lépnek. A munkaterületeket akár már novemberben átadhatják, az építkezések
befejezése 2023 végére várható. A Győr-Moson-Sopron megyei Dunakiliti és Doborgaz között gyalogos és kerékpáros
Duna-meder híd épül, mindkét oldalon csatlakozó ártéri hidakkal. A beruházás teljes költsége közel 1,9 milliárd forint.

Tíz éve nem volt ilyen drágulás Szlovákiában – 4,6 százalékra nőtt szeptemberben az infláció
A fogyasztói árak emelkedése szeptemberben elérte a 4,6 százalékot, ami 2011 novembere óta a legmagasabb. Az
inflációt évközi viszonylatban az élelmiszerárak 4,3%-os növekedése fokozta, ami 2020 májusa óta a legmagasabb érték.
Ami a szlovákiai háztartások kiadásait illeti, zsinórban öt hónapja nőtt a lakhatás és az energia ára – az augusztusi 2,2
százalékról szeptemberben 2,6 százalékra. Ezt elsősorban a magasabb bérleti díjak és az építőipari anyagok árának
növekedése eredményezte.
Nőtt az átlagbér augusztusban Szlovákiában
A nominális havi átlagbér idén augusztusban évközi viszonylatban a gazdaság minden ágazatában emelkedett. A
legjelentősebb átlagbér-emelkedés augusztusban évközi viszonylatban a szálláshely-szolgáltatásban volt tapasztalható,
ahol 19 százalékos növekedésről számolt be a hivatal, az átlagbér pedig így elérte a 896 eurót. Ugyancsak két számjegyű
növekedést jegyeztek a nagykereskedelemben (14 százalékos emelkedés – 1205 eurós havi átlagbér), a
motorgépjárművek eladása és javítása területén (12,4 százalék – 1178 euró), bizonyos piaci szolgáltatásokon belül (11,8
százalék – 1151 euró), valamint az éttermekben és a vendéglátóhelyeken (11,6 százalék – 617 euró).
Tíz napra rövidül a karantén a Szlovákiába érkező személyek számára
Tünetmentes lefolyású betegség esetén a Szlovákiába való belépést követően a karantén hossza 14 napról 10 napra
rövidül. A karantént negatív PCR-teszttel is le lehet rövidíteni, amit legkorábban az ötödik napon lehet elvégeztetni. A
karantén nem vonatkozik a teljes oltottsággal rendelkező személyekre. A rendelet október 15-én lép hatályba. A kötelező
karantén ezentúl nem vonatkozik azokra a hivatásos sofőrökre és tehergépkocsi-vezetőkre, akik az országba való
belépéskor igazolni tudják, hogy munkavégzés céljából utaznak be az országba. Ezeknek a személyeknek 72 órásnál nem
régebbi PCR-tesztet kell felmutatniuk.
FORRÁS:
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Szlovénia
Az IMF 6,3%-ra javította Szlovénia 2021-es GDP -növekedési előrejelzését
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentése szerint Szlovénia bruttó hazai terméke (GDP) 6,3%-kal nő 2021-ben, vagyis a
szervezet felfelé módosított az áprilisi 3,7%-os növekedési előrejelzést. Szlovénia gazdasága 2022-ben 4,6%-kal nőhet.
Az infláció várhatóan 1,4%-os lesz, a 2020-as 0,1%-os deflációt követően, 2022-ben pedig 1,8%-ra gyorsulhat.
Szlovénia ipari termelése havi szinten 1,1%-kal nőtt augusztusban
A szlovén ipari termelés értéke 1,1%-kal nőtt havi összevetésben augusztusban, a júliusi 1,7%-os havi csökkenést
követően. Éves összehasonlításban az ipari termelés augusztusban 8,4% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest,
a júliusi éves 8,9%-os növekedés után.
Szlovéniában harmincéves korig csak Pfizer-vakcinával oltanak
A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága javaslatára harmincéves korig csak Pfizer/BioNTech
vakcinával oltanak az országban. Általánosságban is elmondható, hogy az mRNS alapú vakcinát (Pfizer/BioNTech és
Moderna) előnyben részesítik a vektor alapú oltóanyagokkal (Johnson & Johnson és AstraZeneca) szemben, utóbbiakat
csak külön kérésre alkalmazzák, és csak harmincéves kor felett, illetve azoknál, akiknél ellenjavallt az mRNS alapú
védőoltás.
FORRÁS:
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Európai Unió
EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó: nincs pontos bővítési menetrend
Nagyon sok ígéretet, beruházást és még oltásokat is adnak a nyugat-balkáni országoknak az európai állam- és
kormányfők. Ám a bővítésre vonatkozó ütemtervet vagy konkrét kötelezettségvállalásokat nem rögzítették az EU–
Nyugat-Balkán csúcstalálkozón, amelyet szerdán tartottak Szlovéniában.
Új adót tervez bevezetni az Európai Unió a földgáz drágulása miatt
Az óriási árrobbanást követően az Európai Unió döntéshozói úgy gondolják, érdemes egy új adónemmel szabályozni a
megváltozott piaci helyzetet. Akkor akar az Európai Unió a klímavédelemre hivatkozva új adót bevezetni, amikor a
lakosság terhei jelentősen megnőttek a földgáz és az áram robbanásszerű árnövekedése miatt – közölte Horay Olivér
energiaszakértő a Hír TV műsorában.
Az energiaárak növekedése miatt 80 millió európainak okozhat gondot a számlák kifizetése
Az energiaárak emelkedésével és a tél közeledtével Európa-szerte becslések szerint 80 millió ember aggódik a következő
energiaszámla miatt. A járvány tartós gazdasági hatásai pedig tovább ronthatják az energiaszegénységet. Egy szakértő
szerint lesznek olyanok, akiknek választaniuk kell, hogy esznek vagy fűtenek.
Az EU további segítséget nyújtana Ukrajna gázellátásában
Az Európai Unió Kijevvel együtt keresi annak a lehetőségét, hogy Ukrajna energiabiztonságát hosszútávon biztosítsák –
derült ki az EU és Ukrajna kijevi csúcstalálkozóján. Az Oroszország és Németország között épült Északi Áramlat 2 vezeték
veszélyezteti Ukrajna érdekeit.
Hatvanezer európai fiatal kap ingyenes utazási igazolványt idén
Visszatér a járvány miatti kihagyás után a DiscoverEU: kedden déltől jelentkezhetnek a 18 és 20 év közötti európai fiatalok
ingyenes vasúti utazási igazolványért. Idén az Európai Bizottság 60 000 utazási igazolványt biztosít, melyek 2022-ben
használhatók majd fel, ez egyben az ifjúság európai éve is lesz.
Kezd fogyni az Európai Unió türelme
Végletesen elmérgesedhetnek, akár kereskedelmi háborúhoz is vezethetnek az ellentétek az Európai Unió és az Egyesült
Királyság között az északír protokoll miatt. Az ír külügyminiszter a játékszabályok egyoldalú módosításával vádolta meg
az Egyesült Királyságot a brexitmegállapodáshoz kapcsolódó északír protokoll körüli viták ügyében.
Az elszabaduló energiaárak szükségessé tették a zöld átmenetet – véli a politikusok többsége
Az Európai Unió nehezen talál közös megközelítést a villamosenergia-árak emelkedése terén. Ez volt a téma a tagállamok
állam- és kormányfőinek munkavacsoráján, de külön napirendi pontot szenteltek az ügynek az EP-képviselők is. A vita
szerdán került az Európai Parlament elé, azzal, hogy sok képviselő az EU gázpiacának vizsgálatára szólított fel, és ígéretet
tettek az európai függőség mielőbbi csökkentésére.
Egymilliárd euróval támogatja az afgánokat az Európai Unió
Az Európai Unió egymilliárd euró értékű támogatást különít el az Afganisztánban élők számára, valamint a menekült
afgánokat befogadó szomszédos országok sürgős szükségleteinek kielégítésére - közölte az Európai Bizottság kedden.
Szigorítaná a fegyverexportot az EU
Az Európai Parlament zöld képviselőcsoportja egy új jogszabálytervezetet terjeszt be, amelynek célja, hogy szabályozza
a közösség fegyverexportját. Ennek keretein belül például megtiltanák a fegyverek kivitelét olyan országokba, amelyek
súlyosan megsértik az emberi jogokat vagy fenyegetik a regionális békét – írja a Politico.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Oroszország: nőtt a küladósság
Oroszország külső adóssága 489,2 milliárd dollár volt a harmadik negyedév végén, 17 milliárd dollárral (3,6 százalékkal)
magasabb a második negyedévinél. Az orosz jegybank külső adóssága 16,4 milliárd dollárral 31,5 milliárd dollárra ugrott
szeptember végére. Az orosz küladósság az első negyedévben 5,1 milliárd dollárral csökkent, a második negyedévben 10
milliárd dollárral nőtt. Oroszország tavalyi küladóssága 24 milliárd dollárral (4,9 százalékkal) 467,4 milliárd dollárra
csökkent a 2019. évi 491,3 milliárd dollárról.
Rekordmennyiségű gázt exportálhat Oroszország
Rekordmennyiségű gázt exportálhat Oroszország idén a világpiacra, és erre vonatkozó kérés esetén Európába is kész
többet szállítani - jelentette ki Vlagyimir Putyin szerdán Moszkvában az Oroszországi Energiahét elnevezésű
rendezvényen. "Minden előfeltétel adott ahhoz, hogy az év végéig rekordmennyiségű gázt szállítsunk a világpiacra" fogalmazott Putyin. Megítélése szerint a szállítások növelése az Északi Áramlat-2 gázvezetéken keresztül csökkenthetné
a feszültséget az európai gázpiacon, de ezt adminisztratív akadályok gátolják. Hozzátette, hogy ebben az ügyben a
német szabályozó hivatott dönteni. Putyin visszautasította azt az állítást, hogy Oroszország politikai megfontolásból
fogja vissza európai gázexportját. Álláspontja szerint a gázszállításokat növelni csakis a szerződések függvényében lehet,
és az orosz fél sohasem utasította vissza az igények teljesítését.
Az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről egyeztet Oroszország és az EU
Oroszország és az EU konzultációk sorozatát bonyolítja le a koronavírus elleni oltást tanúsító igazolványok kölcsönös
elismeréséről – közölte szerdán az orosz egészségügyi minisztérium. Az orosz hírügynökségek által idézett közlemény
szerint e témában lezajlott a tárgyalások soron következő, virtuálisan megtartott fordulója. A két fél meghatározta a
következő lépéseket: szakértői konzultációk sorozata következik az elismeréshez szükséges jogi és technikai
paraméterek összehangolásáról. A tárca szeptemberben továbbította az uniós képviselethez az európai fél által a
legutóbbi találkozón kért dokumentumokat. Az oltási igazolványok kölcsönös elismerésével fel akarják számolni azokat
az akadályokat, amelyek gátolják az orosz állampolgárok mozgását az unió területén és fordítva.
Oroszország: egyre súlyosabb a járványhelyzet
Oroszországban immár negyedik hete növekszik az új koronavírusos fertőzések száma és ez a tendencia az ország mind
a hét szövetségi körzetében folytatódik - jelentette ki Anna Popova orosz tisztifőorvos Moszkvában kedden, amikor a
napi halálos áldozatok száma újabb országos csúcsot döntött, megközelítve az ezret. Popova, az orosz fogyasztóvédelmi
felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője a koronavírus elleni küzdelem koordinációs tanácsa elnökségi ülésén elmondta,
hogy az elmúlt héten az összes, új fertőzött 33 százalékát a főváros térségében és Szentpétervárom diagnosztizálták.
Beszámolója szerint az esetszám az ország 85 régiója közül 77-ben növekszik.
Oroszország: orrba adagolható spray formájában érkezhet az új Szputnyik V vakcina
Oroszország elkezdte a Szputnyik V vakcinán alapuló orrspray tesztelését, amellyel a közeljövőben előre kívánják
lendíteni az oltási kampányt. Az orosz Gamaleja Intézet az elsők között fejlesztette ki a koronavírus ellen hatásos
vakcinát, amit Vlagyimir Putyin elnök vezetésével tavaly augusztusban jóváhagytak vészhelyzeti alkalmazásra, azóta
pedig emberek százezreinek életét mentette meg. Mivel Oroszországban továbbra is lassan haladnak a vakcinációs
folyamatok, ezért helyi kutatók elhatározták, hogy módosítanak az oltás beadási metódusán, ezáltal megkönnyítve az
injekciós tűktől megriadt állampolgárok dolgát. A forradalmi orrspray-t ugyanúgy két dózisban adagolják: a szervezetbe
való bejuttatása teljesen fájdalommentes, így a gyermekek és fiatalok számára is előnyösebb, és ha minden az előzetes
tervek szerint alakul, akkor a készítmény még idén forgalomba kerülhet.

Azerbajdzsán: új ipari parkot hoznak létre
Ilham Aliyev azeri elnök rendeletet írt alá ipari park létrehozásáról az Araz-völgy Gazdasági Övezetben, a visszafoglalt
Jabrayil régióban. Az ipari parkba modern technológiákat alkalmazó feldolgozóipari vállalkozásokat telepítenek, a
kezdeti szakaszban a park létrehozására 500.000 manatot (kb. 294.000 dollárt) különítenek el az állami költségvetésből.
Az ipari park alapkőletételi ünnepségére október 4-én került sor Aliyev elnök részvételével.
Azerbajdzsán:GDP növekedési kilátások
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter egy rendezvényen tartott beszédében elmondta, hogy az előrejelzések szerint az
azerbajdzsáni GDP átlagos éves növekedési üteme 4,2%, a nem olajipari GDP-é 5,2% lesz a következő ötéves középtávú
időszakban. A Gazdasági Minisztérium felülvizsgált előrejelzései alapján az éves reálnövekedés mértéke 4,8%, ami
jelentősen meghaladja a korábban várt előrejelzéseket. Jabbarov elmondta: a nem olajipari exportot a kétszeresére
kívánják növelni, a magánszektor részesedését a GDP-ben 88%-ra, a kis- és középvállalkozások részesedését pedig 35%ra szeretnék emelni 2025-ig.
Azerbajdzsán: nagyobb gáztartalékokat állapítottak meg
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) növelte az Azerbajdzsán megerősített földgázkészleteire vonatkozó
becslését. Azerbajdzsán megerősített gáztartalékai az új becsült értékek szerint 2020 végére 2,2 billió köbmétert tettek
ki, ami 14,8%-kal több a 2019-es év végéhez képest.
Kazahsztán: új KKV stratégia elfogadása
Az Atameken Nemzeti Ipari és Kereskedelmi Kamara 8. kongresszusán Tokajev elnök utasította a kormányt, hogy - a
Kamarával együtt - év végéig dolgozzák ki a KKV-k fejlesztését célzó új stratégiát, a 2030-ig tartó időszakra. Az új
stratégia legfőbb célja, hogy a jelenlegi, lényegében válogatás nélküli mindenkinek elérhető, egységes támogatási
rendszer helyett egy sokkal inkább piaci alapú megközelítést alkalmazzanak. Az elnök hangsúlyozta, a kormány nem
juttathatja előnyökhöz a nagyvállalatokat. Bejelentette továbbá, a törvényi szabályozás egyszerűsítését és a költségek
csökkentését szolgáló új rendelkezések kidolgozása van folyamatban.
Kazahsztán: az Ázsiai Fejlesztési Bank és Kazahsztán együttműködése
Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) és Kazahsztán azt tervezi, hogy elfogadják az ország 2022-2026 közti időszakra
vonatkozó új partnerségi stratégiáját. Az új stratégia, amelyet 2022 -ben véglegesítenek, összhangban lesz az ország
fejlesztési menetrendjével, amely a diverzifikációra, a kormányzásra és az államháztartásra, a digitalizációra és a
regionális együttműködésre összpontosít. Az ADB elnöke, Masatsugu Asakawa és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök
október 8-án tartott virtuális találkozóján megbeszélték a Kazahsztán és az ADB közötti együttműködés kilátásait. A
találkozó során Tokajev méltatta az ADB szerepét Kazahsztán társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdításában.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
Magyarország nagykövetsége, Nur-Szultan
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Kína
Fertőz az Evergande, csődökre figyelmeztetnek
Tovább estek a mai kereskedésben a kínai ingatlanrészvények a szektort sújtó hitelválság közepette, miután új
leminősítések érkeztek a vállalatokra. A súlyosan eladósodott Evergande, amelytől kiindult a válság, ismét nem tudott a
héten teljesíteni egy kamatfizetést a nemzetközi kötvényeire. A mintegy 300 milliárd dolláros adósságállományt

felhalmozó Evergrande, amely több mint 1300 ingatlanpiaci projektben van benne, már a harmadik alkalommal
halasztotta el a kamatfizetést a héten.
Soha nem emelkedtek ilyen gyorsan a termelői árak Kínában
Rekordütemben emelkedtek a termelői árak Kínában szeptemberben, miután az ipari vállalatokra jelentős nyomást
gyakoroltak az egekbe szökött szénárak, illetve a szénhiány miatt az ország több részén alkalmazott energiahasználati
korlátozások. A kínai statisztikai hivatal csütörtökön közzétett adatai szerint a termelői árak éves bázison 10,7 százalékkal
nőttek szeptemberben. Az áremelkedés éves összevetésben számított mértéke ezzel a legmagasabb volt azóta, hogy
1996 októberében elkezdték közzétenni a havi adatot. Elemzők 10,5 százalékos növekedésre számítottak az augusztusi,
9,5 százalékos áremelkedést követően.
Peking biztosítottnak látja a kínai energiaellátást a télre
Kína biztosítani fogja az utóbbi időben akadozó energiaellátást, miközben klímavédelmi céljainak is eleget tesz majd jelentette ki Csao Csen-hszin, a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság tisztségviselője szerdán sajtótájékoztatón,
Pekingben. Az utóbbi időszakban jelentős problémákat okoztak a kínai energiaellátásban a felszökött szénárak. Emberek
tízmilliói maradtak áram nélkül Kína egyes részein, miközben a kínai hatóságok különféle intézkedésekkel igyekeztek
megoldást találni az energiaellátási problémákra.
Komoly áradások, sosem volt még ilyen drága a szén Kínában
Kína jelenleg a világ legnagyobb szénfogyasztója, az ország azonban egyre súlyosabb energiaválsággal küzd, amelyet
többek között a szénhiány és az üzemanyagok rekordmagas árai idéznek elő. A kormány számos lépést tett a
széntermelés fellendítésének és az ipari erőművek villamosenergia-igényének optimalizálása érdekében, miközben az
energiatermelők és más szénfelhasználók is egyre inkább importra szorulnak.
FORRÁS:

https://www.portfolio.hu/

Törökország
Az IMF szerint a török gazdasági növekedés elérheti a 9%-ot 2021-ben
Az IMF a korábbi 5,8%-os előrejelzéshez képest 9%-ra emelte a török gazdaság növekedési előrejelzését. A jövő évi
előrejelzést 3,3%-on tartotta. A török kormány a múlt hónapban közzétett középtávú előrejelzések szerint idénre szintén
9%-os növekedést prognosztizál.
Három döntéshozót menesztett Erdogan a jegybankból, történelmi mélyponton a líra
A jegybank két alelnökét, Semih Tument és Ugur Namik Kucukot is menesztette a török elnök, mellettük Abdullah Yavast
mentette fel posztjáról. Erdogan elnök helyettük Taha Cakmakot nevezte ki alelnöknek és Yusuf Tunát a tanács tagjának.
A hírre a líra azonnal 1%-ot esett a dollárral szemben, 9,19-nél is volt a jegyzés, ami új történelmi mélypont a török deviza
szempontjából. Ezzel az év eleje óta már 23%-kal zuhant a török deviza nagyrészt éppen a monetáris politikával
kapcsolatos aggodalmak miatt.
10 hónap után először ért el ismét többletet Törökország folyó fizetési mérlege
Törökország folyó fizetési mérlege 528 millió dolláros (4,73 milliárd TL) többletet ért el augusztusban, szemben a tavalyi
év azonos hónapjában mért 4 milliárd dolláros deficittel. A 12 hónapos gördülő hiány 23,03 milliárd dollárt tett ki
augusztusban, mely az elmúlt 13 hónap tekintetében a legjobb eredmény.
Szeptemberben rekordot döntött a török ipari export
Törökország ipari exportja szeptemberben rekordot döntött, éves szinten 29,8%-kal, 15,87 milliárd dollárra (141,32
milliárd TL) nőtt. A teljes kivitel a múlt hónapban 30%-kal bővült 2020 azonos időszakához képest, összesen 20,78 milliárd
dollárt tett ki. Az ipari export adta a teljes export 76,4%-át a múlt hónapban.

A török munkanélküliségi ráta 12,1% volt augusztusban
A munkanélküliség Törökországban elérte a 12,1% -ot augusztusban. A 15 éves és idősebb munkanélküliek száma
augusztusban 11 ezerrel nőtt, 3,9 millióra. A munkaerő-részvételi arány 51,2% volt, ami 0,1 százalékpontos csökkenést
jelent júliushoz képest. Ugyanebben az időszakban a foglalkoztatottság 14 ezerrel 28,7 millió főre csökkent. A fiatalok
munkanélküliségi rátája a 15-24 éves korcsoportban 22,7% volt, 0,1 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest.
Nőtt a törökországi autógyártás és az export a január-szeptemberi időszakban
Törökországban összesen 921 619 gépjárművet gyártottak az idei év első kilenc hónapjában, beleértve a könnyű
haszongépjárműveket, traktorokat és személygépkocsikat is, mely 8%-os növekedést jelent az előző év azonos
időszakához képest. Az autóipari értékesítés, beleértve a könnyű teherautókat és egyéb járműveket, 15%-kal, 582 083
darabra bővült az előző év azonos időszakához képest. Az autóipari kivitel értéke 24,5%-kal, 21,7 milliárd dollárra nőtt. A
szektor a kilenc hónapos időszak alatt 671 674 járművet exportált.
FORRÁS:
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Amerikai Egyesült Államok
Pillanatokra vagyunk attól, hogy leálljon Hollywood: 60 ezer stábtag léphet sztrájkba
Könnyen lehet, hogy hétfőtől 60 ezer filmes, tévés és színpadi háttérmunkás lép sztrájkba, ez pedig simán okozhat akkora
felfordulást, mint a hollywoodi írósztrájk. Lesz-e megállapodás? Szerdán bejelentette a filmes, tévés és színpadi
munkásokat képviselő szövetség, hogy ha nem jutnak egyezségre a mozis és tévés producerek szövetségével, akkor
nyugati parti szerint éjfélkor 60 ezer stábtag fog sztrájkba vonulni Amerikában.
Az amerikaiak tömegesen mondanak fel
Rekordot döntött augusztusban azon amerikai munkavállalók száma, akik otthagyták állásukat, miután a
vendéglátóipari, valamint a kiskereskedelmi alkalmazottak tömegesen felmondtak – jelentette kedden az amerikai
Munkaügyi Minisztérium.
Novembertől szabad az út az USA-ba
Az Egyesült Államok november elején feloldja az eddig Kanadával és Mexikóval szemben fenntartott utazási
korlátozásokat a szárazföldi határokra vonatkozóan, de csak azon külföldi állampolgárok számára, akik a teljesen be
vannak oltva – írja a Reuters.
Novembertől olthatják az amerikai gyerekeket
A Fehér Ház kedden privát telefonhívásokban közölte a kormányzókkal, hogy készüljenek fel az általános iskolás
gyermekek oltásának megkezdésére – írja az ABC News.
Nem bíznak az amerikaiak Biden cselekvőképességében
Egyre kevésbé bíznak az amerikaiak abban, hogy Joe Biden amerikai elnök megoldja a járvány okozta problémákat - derül
ki az Axios nevű amerikai hírportál és az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató vállalat kedden közzétett felméréséből.
Amerikai gyarmat lesz Európa? Veszélyes jövőt jósol a szakértő
A jövőben alighanem jelentősen veszíteni fog globális hatalmából az Egyesült Államok, Kína viszont nem fog abszolút
dominanciát szerezni a világ felett, a következő évtizedek politikáját alighanem a két szuperhatalom rivalizációja fogja
dominálni – mondta el Bruno Maçães, elismert nemzetközi geopolitikai szakértő, tanácsadó, szerző és volt politikus a
Portfolio-nak. Az Eurázsia hajnala című könyv szerzője arról is beszélt, hogy jó esély van rá, hogy Európa gyakorlatilag az
Egyesült Államok gyarmatává válik az évtized második felére, illetve összességében úgy véli, kifejezetten veszélyes
évtizedek előtt állunk.

Másfél hónappal sikerült elodázni az Egyesült Államok csődjét
Az amerikai képviselőház is megszavazta az adósságplafon megemelését 480 milliárd dollárral, miután erről a múlt héten
már a szenátus is döntött.
A legnagyobb amerikai bank vezére szerint értéktelen a bitcoin
A legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan Chase cégvezére tegnap odaszúrt a bitcoin támogatóinak egy megjegyzéssel,
azt állítva, hogy a kriptopénz nem feltétlenül korlátozott mennyiségben van jelen. Jamie Dimon elmondása szerint a
bitcoin továbbra is értéktelen, de a kriptopénzekről alkotott személyes véleménye nem határozza meg a befektetési bank
kriptotermékek kínálására vonatkozó megközelítését.
Újabb fordulatot vett a texasi vakcinaháború
Kormányzói rendelettel tiltotta meg Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója az államban üzemelő cégeknek, hogy
kötelezővé tegyék alkalmazottaiknak a koronavírus-oltást – írja az NPR.
Drasztikusan nőhet a társasági adó az USA-ban, létkérdés a globális minimumadó
Reményét fejezte ki az amerikai pénzügyminiszter vasárnap, hogy az Egyesült Államok törvényhozása elfogadja a
globális minimumadóról szóló tervezetet, amely lehetővé teszi a multinacionális vállalatok megadóztatását. "Bízom
abban, hogy amit meg kell tennünk, hogy megfeleljünk a minimumadó követelményeinek, azt tartalmazni fogja a
szociális-jóléti csomag" – fogalmazott Janet Yellen az ABC nevű amerikai televíziónak adott interjújában. A héten
Párizsban elfogadott megállapodás lényege, hogy a jövőben egységesen, 15 százalékos társasági adót alkalmaznak a
kormányok a külföldi multinacionális vállalatokra.
Öt amerikai állam, ahol fizetnek azért, hogy odaköltözzünk
Az USA egyes városai is tárt karokkal várják azokat, akik a jól ismert kanapé vagy íróasztal helyett szívesebben dolgoznak
egzotikus vagy inspiráló helyszíneken. A koronavírus-járvány hatására számos ország vezetett már be különleges
vízumokat a távmunkában dolgozók számára. Ők az úgynevezett digitális nomádok, akik az otthonról is végezhető
munkájukat lényegében bárhol elvégezhetik. A készpénzes ösztönzők egyre gyakoribbak, amellyel mindenki nyer. A
leggyakoribb okok közé tartozik az alacsony népességszám, a romló gazdaság és a rossz állapotban lévő ingatlanok. Egy
biztos: soha nem volt még ekkora kereslet az új lakók iránt, mint most.
2024-től jönnek a gendersemleges játékok
Törvénybe iktatták Kaliforniában, hogy a játékkereskedők gendersemleges szekciókat alakítsanak ki üzlethelyiségükben.
A demokrata kormányzású Kalifornia az első amerikai állam, amely a genderelméletet belevitte a marketingbe, a
jogszabály támogatói szerint az árucikkek kék és rózsaszín színekkel való reklámozása rákényszeríti a gyerekeket arra,
hogy alkalmazkodjanak a gendersztereotípiákhoz.
Az olajárakat is húzza magával a gázár emelkedése, hétéves rekord dőlt meg az USA-ban
Hétfőn is folytatódott az olajárak többhetes emelkedése világszerte, és a fűtésszezon közeledtével még kevésbé látszik
az enyhülés. A járványból magához térő gazdaságok felélénkülő termelését minden fronton akadozó energiaellátás
kíséri. Az iparág sztenderdjének számító Brent olaj ára 83,57 dollárra (huszonhatezer forint), az amerikai olaj hordónkénti
ára pedig 80,84 dollár, azaz 25178 forintra nőtt hétfőn. Az USA-ban utoljára 2014-ben volt ilyen drága a nyersanyag, írja
a Reuters.
Júliusi forróság tombol az USA középső részén
Hozzánk beköszöntött az ősz borongós, hidegebb verziója, ráadásul Nyugat-Európában ez a front komoly rombolást is
végzett. De hiába az ősz, nem mindenhol alakulnak így a dolgok. Az USA középső része például most is naptejet kénytelen
használni.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.profitline.hu
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Kanada
Kanadára és Mexikóra is hamarosan nyit az USA
Az Egyesült Államok november elején feloldja a Kanadával és Mexikóval szemben fennálló szárazföldi beutazási
korlátozásokat azon külföldi állampolgárok számára, akik a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltással
rendelkeznek - jelentette be szerdai közleményében Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter.
A villanyautó-adó után jöhet a járdaadó Kanadában?
Kanada egyik régiójában évi 150 dollárt kell fizetnie a villanyautó-tulajdonosoknak. Az adók az élet elkerülhetetlen
velejárójának számítanak, és bárhol is élj a világban, valamilyen formában, de biztosan adóznod kell. A nemrég megjelent
villanyautó-adót a világ egyre több pontján vezetik be, pedig az elektromosautó-tulajdonsok szerint ez indokolatlan.
FORRÁS:
www.turizmusonline.hu
www.alapjarat.hu

Latin-Amerika
Lemondott a perui radikális miniszterelnök
Lemondott a perui miniszterelnök szerdán, alig több mint két hónappal kinevezése után - közölte az ország elnöki
hivatala. Bár Pedro Castillo elnök a bejelentésében nem indokolta Guido Bellido lemondását, a Castillo vezette baloldali
Perú Libre (Szabad Peru, PL) párt radikális szárnyából érkezett Bellido hivatali ideje alatt többször szembekerült az
ellenzéki többségű törvényhozással.
Hat nullával kevesebb van az új venezuelai bankjegyeken
Új bankjegyeket vezettek be Venezuelában pénteken - a korábbi összegeket egymillióval osztják el a brutális inflációra
reagálva. Az új bolivaron hat nullával kevesebb szerepel, mint az eddig forgalomban lévő fizetőeszközön. A lépésre az
országot évek óta sújtó rendkívül magas infláció miatt volt szükség. A bolivar 13 év 3 korrekciója alatt összesen 14 nullát
veszített el. A venezuelai nemzeti bank már nem közöl inflációs adatokat, de a becslések szerint az elmúlt időszakban
rendre ezer százalék felett volt az éves pénzromlás mértéke, a nyolc éve tartó hiperinfláció pedig valószínűleg
világrekord.
Bejött a Bitcoin-húzás El Salvadornak: egy állatkórház épül a többletből
El Salvador a bitcoin-műveletekből származó, 4 millió dolláros nyereség egy részét állatkórház építésére fogja fordítani.
El Salvador, amely a világon elsőként engedélyezte a bitcoint törvényes fizetőeszközként szeptemberben, az
engedélyezést követő hetekben nem járt túl jól, ugyanis meredeken esett a bitcoin árfolyama. Azonban az elmúlt
napokban már újra emelkedett és 56 ezer dollár felett álltak a jegyzések, amire idén, május közepe óta nem volt példa.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
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Afrika és Közel-Kelet
Etiópia: megalakult az új kormány
A parlamenti választásokat és Abij Ahmed miniszterelnök 2021. október 4-én történt beiktatását követően október 6-án
az etióp parlament megtartotta első, alakuló ülését, amelyen 2 ellenszavazattal és 12 tartózkodással jóváhagyta a
miniszterelnök által a nemzetgyűlés számára előterjesztett kormánylistát. Figyelemre méltó fejleményként értékelhető,
hogy a 22 miniszterből álló új kabinetbe bekerültek olyan ellenzéki politikusok, akik elindultak a választáson, de
veszítettek.
Etiópia: az Ethiopian Airlines cáfolja a CNN riportjában elhangzottakat
Az etióp légitársaság hivatalos közleményében visszautasította a minap a CNN által készített riportban elhangzott
állításokat, amelyek szerint a légitársaság gépein fegyvereket és hadianyagot szállítottak az etióp nemzeti hadsereg
(ENDF) számára a tigráji szeparatisták elleni hadműveletek időszakában. Az USA kormánya részéről ezzel kapcsolatban
kilátásba helyezték, hogy amennyiben a hírek megerősítést nyernek, Etiópiától megvonhatják a kétoldalú
kereskedelemben eddig alkalmazott legnagyobb kedvezmény elvét.
Nigéria: kitiltják az oltatlan közalkalmazottakat az állami hivatalokból
A nigériai hatóságok bejelentették, hogy decembertől nem engedik be az irodájukba azokat a kormányzati dolgozókat,
akik nem kaptak koronavírus elleni oltást. Ez gyakorlatilag kötelezővé teszi a covid elleni védőoltásokat a szövetségi
köztisztviselők számára országszerte. A döntést a kormány több hónapja fontolgatta. A Covid-19 elnöki irányítóbizottság
vezetője, Boss Mustafa szerint a 72 órán belül elvégzett negatív Covid-teszt igazolása lesz az egyetlen más lehetőség a
kormányzati alkalmazottak számára. Nigéria több mint 200 milliós lakosságának csak mintegy 1%-a van teljesen
(kétszer) beoltva.
A 4iG tulajdonába kerülhet az izraeli space-communication
A 4iG Nyrt. (75%) és az Antenna Hungária Zrt. (25%) közös leányvállalata, a Hungaro DigiTel Kft. (HDT) végleges
szerződést kötött a Space-Communication Ltd.-vel (SpaceCom), a társaság 51 százalékos részvénycsomagjának
megszerzésére. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező
műhold-üzemeltető és -szolgáltató vállalat, amely Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban AMOS 3
műholdján keresztül biztosítja szolgáltatásait. Az ügylet sikeres lezárásának feltétele, hogy a SpaceCom közgyűlése,
valamint az izraeli Kommunikációs Minisztérium is jóváhagyja a tulajdonszerzést.
Vlagyimir Putyin Szocsiba hívta az izraeli miniszterelnököt
Naftali Bennett izraeli miniszterelnök jövő héten Iránról tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Oroszországban jelentette a Háárec kedden. Az izraeli miniszterelnöki hivatal keddi közleménye szerint Bennett október 22-én fog
találkozni Putyinnal, Szocsiban, ahol számos politikai, biztonsági és gazdasági kérdést fognak megvitatni, valamint a
közel-keleti térség ügyeit, élükön az iráni nukleáris programmal.
Vezeték nélküli töltőhálózat épül Izraelben
Az induktív töltésre szakosodott ElectReon megállapodást kötött egy tel-avivi szolgáltatóval, a Dan Bus-szal arról, hogy
öt év alatt 200 busz töltéséhez elegendő vezeték nélküli töltőhálózatot épít ki elektromos buszokhoz.
Izraeli zöldkártya: csak három oltással
A világon elsőként itt kezdték beadni az embereknek az emlékeztető oltást, és most már a védettségi igazolásként
működő zöldkártya is csak három dózissal érvényes. Amióta a koronavírus elleni vakcinákat széles körben kezdték
alkalmazni, a legtöbb ország Izrael példája alapján próbálja meg kitalálni, hogy nagyjából mire számíthat az elkövetkező
hónapokban. Ennek az az oka, hogy a világon elsőként a közel-keleti államban kezdték el a tömeges oltásokat, így
hamarabb is mutatkoztak annak a hatásai.

A Tanács felvette Bahreint és az Egyesült Arab Emírségeket azon országok jegyzékébe, amelyek esetében fel kell oldani
az utazási korlátozásokat
Az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásának fokozatos feloldásáról szóló ajánlás
szerinti felülvizsgálatot követően a Tanács naprakésszé tette azon országok, különleges közigazgatási területek,
valamint egyéb entitások és területi hatóságok jegyzékét, amelyek esetében fel kell oldani az utazási korlátozásokat. E
frissítés eredményeképpen a jegyzékben új országként szerepel Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.
Átfogó körkép a Dubajban zajló világkiállításról
A Business Line különkiadásában a dubaji Expo 2020-on - "a világ legnagyobb kiállításán", a világjárvány kitörése óta
megrendezett legnagyobb globális eseményen jártunk. Megnéztük, milyen, a gazdasági szektor fellendítését célzó
ambiciózus tervek vannak világszerte. Az Egyesült Arab Emírségek 50 éves és kezdeményezések egész tárházát tárja
elénk.
Orbán Viktor szerint Magyarország és Európa számára sorskérdés, hogy mi történik Egyiptomban
Sorskérdés Magyarország és Európa számára, hogy Egyiptom meg tudja védeni a szárazföldi és a tengeri határait is mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután az egyiptomi államfővel egyeztetett szerdán Budapesten. Hangsúlyozta: a
két ország között nincsenek vitás ügyek, és mindketten keresik az együttműködés elmélyítésének lehetőségét. A
miniszterelnök megköszönte az egyiptomi államfőnek, hogy felajánlotta a magyar gazdaság szereplőinek a részvételt az
egyiptomi gazdaság fejlesztésében.
Magyarország 250 ezer adag AstraZeneca-vakcinát adományoz Egyiptomnak
Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány új gázforrások bevonásának lehetőségeiről tárgyal Kairóval Magyarország
energiabiztonságának garantálása érdekében. Közölte, hogy a nemzetközi együttműködés jegyében Magyarország 250
ezer adag AstraZeneca-vakcinát adományoz Egyiptomnak, mivel az ország kedvelt turisztikai célpontja a magyaroknak.
Mindemellett zajlik a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás véglegesítése is.
Dubajban terjeszkedik tovább a magyar Swapp
Bécs és Budapest után Dubajban is elindítja havidíjas autóelőfizetős szolgáltatását a Swapp. A részben magyar startup a
helyi befektetők érdeklődése és a kedvező piaci feltételek miatt döntött a közel-keleti piacra lépés mellett. A Swapp havi
előfizetéses rendszerben kínál személygépkocsikat futamidő vagy hűségidő nélkül. A vállalatot magyar származású, de
eddig elsősorban külföldön dolgozó startupperek indították.
Az arab tavasz legszebb virága: hogyan lábalhat ki Tunézia a belpolitikai válságból egy női vezetővel?
Annak ellenére, hogy az arab tavasz után sokáig csak Tunézia mondhatta el magáról, hogy egy működőképes
demokráciává vált, az utóbbi időben egyre többen elégedetlenek Kaisz Szaíd elnök vezetésével. Vajon az arab világ első
női miniszterelnökének, Nadzsla Buden Romdhannak sikerül rendbe tenni az országot?
24 órás áramszünet volt egész Libanonban
A 6 millió lakossal rendelkező Libanon egyre lejjebb csúszik a lejtőn, pár éve még csak a helyi fizetőeszközzel voltak
komoly gondok, de mára a teljes összeomlás jelei látszanak. Hétvégén 24 órás áramszünet volt az országban, mert a két
fő erőműben elfogyott az üzemanyag.
Európai megfigyelők: tisztán zajlott az iraki választás
Csalást kiáltanak az Irán-barát síita pártok az elvesztett iraki parlamenti választások után, és az eredmények
érvénytelenítését követelik. A hétvégi voksoláson a Muktada asz-Szadr hitszónok vezette asz-Szajrún pártszövetség
végzett az első helyen. Több mint 70 képviselőt küldhetnek a 329 fős törvényhozásba.
Fogytán Irán ideje
Fokozódik a nyomás Iránon, hogy visszatérjen a Közös Átfogó Cselekvési Terv (JCPOA) néven ismert atomalkuról szóló
tárgyalásokhoz. Az Európai Unió Speciális követe a kérdésben, Enrique Mora csütörtökön látogat az országba, ami
diplomaták szerint azonban nem nevezhető a szokásos ügymenetnek a kérdésben. Mindemellett megszólalt az Egyesült
Államok különleges iráni megbízottja, Rob Malley is szerdán, aki arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész más

megoldásokat és a mérlegre tenni amennyiben a perzsa ország nem kíván visszatérni a 2015-ös megállapodás
újraindításáról szóló tárgyalásokhoz.
A világ legnagyobb hidrogénüzeme épül Szaúd-Arábiában
Az Air Products & Chemicals, az amerikai ipari gázóriás nemrégen jelentette be, hogy Szaúd-Arábiában egy zöld
hidrogénüzem építését tervezi. A 4 gigawattnyi szél- és napenergiával működő üzem a világ eddigi legnagyobb ilyen
típusú projektje. Az 5 milliárd dolláros üzem az Air Products, a szaúd-arábiai központú energiaóriás, ACWA Power és
Neom, Szaúd-Arábia Egyiptommal és Jordániával közös határának közelében épülő új megaváros közös tulajdona lesz.
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Ausztrália
Koronavírus: lazítanak az ausztrálok, már akár öt vendéget is fogadni lehet majd
Két hónap után feloldják a koronavírus-járvány miatti korlátozások egy részét péntek hajnaltól az Ausztrál Fővárosi
Területen (ACT) - jelentette be kedden Andrew Barr főminiszter, az állam kormányfője.
Szijjártó Péter: Folyamatosan bővül Ausztrália és Magyarország gazdasági együttműködése
A nagy földrajzi távolság ellenére folyamatosan bővül a gazdasági együttműködés Magyarország és Ausztrália között írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter közölte: a kereskedelmi
forgalom 49 százalékkal nőtt, a Mol sorra nyeri a kőolaj-készletezésre vonatkozó tendereket, valamint hamarosan a
magyar élelmiszeripari termékek exportja is megindulhat a kontinensre.
Feloldották a korlátozásokat Sydney-ben és környékén
Feloldották a járvány miatti korlátozások jelentős részét a Sydney-t is magába foglaló Új-Dél-Wales államban hétfőn.
A korlátozások 107 napja voltak érvényben. Újranyithatnak az üzletek, éttermek, edzőtermek, mozik, állatkertek és
múzeumok is. A távolságtartási szabályokat továbbra is be kell tartani. Az államban a lakosság több mint 70 százaléka
megkapta a védőoltás mindkét adagját.
FORRÁS:
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Új-Zéland
Rendhagyó módon népszerűsítik az oltást Új-Zélandon
Új-Zéland nemzeti légitársasága, az Air New Zealand igazán különleges dolgot talált ki az oltás népszerűsítésére: október
16-án, szombaton egy 787-es repülőgépet oltóponttá alakítanak az aucklandi repülőtéren, ahol bárki felveheti az oltást,
aki előzetesen regisztrált az eseményre.
Kötelezővé teszik a koronavírus-oltást a tanároknak és az egészségügyi dolgozóknak a járvány elleni védekezés egyik
mintaországában
Új-Zélandon hamarosan kötelezővé teszik a koronavírus elleni oltás felvételét az egészségügyi dolgozók és a tanárok
zömének - közölte hétfőn a kormány. Az orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápolóknak, illetve más egészségügyi
dolgozóknak decemberig be kell majd oltatniuk magukat, a tanárok és oktatásügyben dolgozók számára január a
határidő. A határszervek dolgozói számára már korábban kötelezővé tették az oltást.
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