NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva
válik elérhetővé.
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Albánia
Albánia meghosszabbítja a kijárási tilalmat, új utazási korlátozásokat vezet be
Albánia szeptember 1-jétől egy órával meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedésének korlátozására elrendelt
kijárási tilalmat, és szeptember 6-tól új korlátozásokat vezet be az utazásokra a koronavírus-fertőzések napi új
esetszámának növekedése miatt. A kijárási tilalom most 11 órakor kezdődik és reggel 6-kor ér véget. Azoknak az
utazóknak, akik Albániába akarnak belépni, teljes oltottsággal, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel kell
rendelkezniük, vagy igazolniuk kell, hogy az elmúlt hat hónapban átestek a Covid-19 fertőzésen.
Új iparjogvédelmi törvény lépett életbe Albániában
Új szabályozás lépett életbe Albániában 2021. augusztus 22-én az ipari tulajdon és az új találmányok védelmére, a
témáért felelős intézményt pedig (Szabadalmi- és Védjegy Főigazgatóságról) Iparjogvédelmi Főigazgatóságnak
nevezték át. A törvény célja az üzleti titok biztosítása, az ipari tulajdonkezelési rendszer jogi szabályozásának befejezése
az Európai Bizottság által meghatározottak szerint, mely szabályozási eszközként szolgál az ellenőrző szervek számára
is.
Albániában 66%-kal nőtt az építési engedélyek száma a második negyedévben
A járványt követően ismét gyors növekedésnek indult az építőipar a kiadott építési engedélyek száma, illetve az építési
terület tekintetében is. A legnagyobb szabású projektek Tiranában valósultak meg. 2021 első félévében 598 építési
engedélyt adtak ki, mely 2%-os növekedés 2020-hoz és 43%-os bővülés 2019-hez képest. Az építési terület pedig ennél
is nagyobb mértékben, 74%-kal 1,1 millió km2-re nőtt. A második negyedévben 66%-kal, 347-re nőtt a kiadott építési
engedélyek száma.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/

Ausztria
Jelentősen súlyosbodott az osztrák járványhelyzet
Ausztriában jelentősen megnövekedett a napi új megbetegedések száma, miközben a kórházban ápoltak és az intenzív
kezelésre szorulók is egyre többen vannak - derül ki az egészségügyi minisztérium hivatalos adataiból. Infektológusok,
illetve virológusok eközben arra figyelmeztettek, hogy a koronavírus elleni védőoltás ellenére idén jóval előbb érte el
Ausztriát a negyedik hullám, mint 2020-ban a második, és ha belátható időn belül nem sikerül ellaposítani a
járványgörbét, elkerülhetetlen lesz egy újabb zárlat.
Lehetséges migrációs hullámtól tartanak az afgán helyzet kapcsán
Sebastian Kurz osztrák kancellár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az afganisztáni helyzet kapcsán egy lehetséges
migrációs hullámról tárgyalt közös munkavacsorájukon – közölte az osztrák kancellár hivatalának egyik szóvivője
Bécsben. Az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva az illetékes elmondta, hogy mindenekelőtt a nemzetközi
politikai kérdések kerültek előtérbe a kancellár hivatalában tartott találkozón.
Sebastian Kurzot újraválasztotta a pártja
Elsöprő többséggel másodszor is Sebastian Kurzot választotta elnökévé a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) augusztus
28-án Sankt Pöltenben tartott tisztújító kongresszusán - írja az MTI. Egyedüli indulóként Kurz a jelenlévő küldöttek 99,4
százalékának szavazatával túlszárnyalta 2017-es, első elnökválasztásának eredményét, amikor 98,7 százaléknyi
szavazatot kapott. A 99,4 százalékos eredmény a valaha elért legmagasabb szavazati arány, amellyel megválasztottak
néppárti elnökjelöltet.

Az Erste felvásárolja a Random Capitalt
Az online brókercég több mint 262 ezer értékpapírszámlán 2900 milliárd forintot meghaladó értékű vagyont kezel.
Megérkezett a Magyar Nemzeti Bank engedélye, így az Erste Befektetési Zrt. újabb lépést tett afelé, hogy megvásárolja
a Random Capital Zrt.-t. Az Erste közleményéből kiderül, a tranzakció pénzügyi és technikai értelemben heteken belül
zárul le.
Várpalotára telepítik az osztrákoktól vett aknavetőgyárat
Két évet vehet igénybe a Hirtenberger Defence Systems aknavetőgyár Magyarországra költöztetése. Az üzem új helye
Várpalota, ahol eleve zajlik egy robbanóanyaggyár és egy nagy kaliberű lőszereket előállító üzem fejlesztése. A kormány
elképzelése szerint 2024-ig telepítik át Magyarországra a Hirtenberger Defence Systems ausztriai gyárát. Palkovics
László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezetője úgy kommentálta, hogy a magyar állam tudást,
terméket, illetve piaci pozíciót vett.
FORRÁS:
www.index.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Nagy a baj Brüsszelben, meredeken emelkedik a koronavírusban elhunytak száma
Az intenzív osztályok telítettsége miatt a brüsszeli kórházak augusztus 30-tól más régiók egészségügyi intézményeibe
szállíthatják át a koronavírussal fertőzött betegeket, mivel a vírus okozta szövődményekben elhunytak száma
meredeken, 83 százalékkal emelkedett – idézi a belga sajtóhíreket az MTI.
Uniós jóváhagyás az atomenergia fokozatos megszüntetésére Belgiumban
Az Európai Bizottság jóváhagyja a „CRM” mechanizmust, amely alapvető lépés a belgiumi atomenergia teljes
megszüntetéséhez. Tinne van der Straeten, Belgium energiaügyekért felelős minisztere örül az uniós jóváhagyásnak,
hiszen a CRM mechanizmus (kapacitás -javadalmazási mechanizmus) lehetővé teszi Belgium hét nukleáris reaktorának
a 2025 - ig történő teljeskörű leállítását ugyanakkor a kieső villamosenergia pótlására is megoldást eredményez.
Hollandiában jelentősen nőtt a napelemes háztartások száma
Évek óta folyamatosan nő a napelemes háztartások száma Hollandiában, jelenleg kb. 1,5 millió holland háztartás
rendelkezik már napelemmel, szemben a tavalyi 1 millióval – derült ki a Dutch New Energy Research (DNER)
kutatóintézet legfrissebb tanulmányából. A DNER összesen 8 millió háztartás adatait dolgozza fel a tanulmányában,
amelyből kiderül, hogy az elmúlt években felgyorsult a háztartások napelem beszerzésének az üteme, így az elmúlt
három évben átlagosan évi 240.000 lakást szereltek fel napelemekkel. Amennyiben a tendencia folytatódik, úgy 2030 ra minden holland háztartás fog rendelkezni napelemes energiaforrással.
A hollandiai repülőterek változatlanul csökkenő utasforgalmat regisztrálnak
Hollandia legnagyobb repülőtere, az amszterdami Schiphol 5,6 millió utast fogadott az idei év első félévében, ami 57,1
%-kal kevesebb, mint a tavalyi év első felében, amikor ez az adat 13,3 millió fő volt. A repülőteret üzemeltető cég
ugyanakkor 246 millióról 158 millió euróra tudta csökkenteni a veszteséget, ami elsősorban a holland kormány, a
koronavírus -válság kezelésére létrehozott bértámogatási programjának köszönhető. Amszterdam mellett a rotterdami
és az eindhoveni repülőtér is csökkenő utasforgalomról számol be, Rotterdamban 74,4%-os a csökkenés (288.109 utas),
míg Eindhovenben 79,8 %-kal kevesebb utas (55.484 fő) fordult meg az első félévben.
Folyamatosan csökken a munkanélküliség Luxemburgban
A luxemburgi munkaügyi hivatal (ADEM) adatai szerint Luxemburgban az álláskeresők száma 16.807 fő volt július végén,
ez 1 hónap alatt csak 405 fős növekedést jelent, szemben a tavalyi év hasonló adatával, amikor ez a szám 2.955 fő volt.

Akkor meredeken, 26,1 %-kal nőtt az álláskeresők száma, a mostani visszalépést igazolja a luxemburgi statisztikai hivatal
(Statec) másik adata is, eszerint a munkanélküliségi ráta jelenleg 5,6% Luxemburgban. Július hónapban a munkáltatók
újabb 3.481 új álláslehetőséget hirdettek meg, ami az előző évi adathoz képest +22%-os növekedést mutat.
FORRÁS:
www.24.hu
www.lesoir.be
www.nu.nl
www.lequotidien.lu

Bosznia-Hercegovina
Bosznia-Hercegovina külföldi adóssága 5,7%-kal emelkedett a második negyedévben
Bosznia-Hercegovina külföldi adóssága 9,3 milliárd márkára (5,6 milliárd dollár/4,8 milliárd euró) emelkedett a második
negyedév végén, a március végi 8,8 milliárd márkáról. 2020 második negyedévének végén az ország külföldi adóssága
8,7 milliárd márkát tett ki.
Bosznia-Hercegovinában 6,6%-kal emelkedtek éves szinten az ipari termelői árak júliusban
Bosznia-Hercegovinában az ipari termelői árak júliusban 6,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest,
miután júniusban 5,4%-kal növekedtek. Havi összehasonlítás alapján az ipari termelői árindex 1,4%-kal nőtt júliusban,
miután júniusban 1,2%-kal emelkedett.
A Bosznia-hercegovinai Föderáció kormánya 25 millió BAM-ot különített el a Bihacban épülő repülőtérre
A Bosznia-hercegovinai Föderáció kormányának döntése értelmében a korábbi 10 millió BAM után most újabb 25 millió
BAM-ot fordítanak a bihaci repülőtér megépítésére, melyből megépülhet egy 1200 m-es leszállópálya, melyen kisebb,
70 fős repülőgépek landolhatnak, az irányítótorony, a világítás és az egyéb szükséges infrastruktúra.
Az EU és Németország 3 millió eurót különített el Bosznia-Hercegovina számára a Covid-19 járvány okozta válság
hatásainak enyhítésére
Az Európai Unió és a német kormány közös projektje – az EU4BusinessRecovery keretében, melynek célja a koronavírusjárvány vállalkozásokra gyakorolt negatív hatásainak enyhítése, nyilvános pályázati felhívást írtak ki a boszniahercegovinai fém- és fafeldolgozó ágazatokban tevékenykedő mikrovállalkozások és KKV-k számára. A pályázati
felhívás keretében 3 millió EUR értékű támogatási alap áll rendelkezésre, a támogatás összege projektenként legfeljebb
48 000 EUR lehet.
Júliusban rekordot döntött a banja lukai repülőtéren megforduló utasok száma
Júliusban a banja lukai repülőtéren megforduló utasok száma 63%-kal, 27 829-re nőtt a 2019-es, járvány előtti azonos
időszakhoz képest, míg az első hét hónap tekintetében az utasszám csupán 40 727 volt. A jelentős növekedést a Wizz
Air generálta, amely júniusban öt új európai desztinációba indított járatokat a repülőtérről.
FORRÁS:
https://www.sarajevotimes.com/
https://seenews.com/

Bulgária
A harmadik idei parlamenti választás elé néz Bulgária
A volt kommunista pártból alakult Bolgár Szocialista Pártnak nem sikerült parlamenti többséget szereznie, tekintve,
hogy a koalíciós partnernek kiszemelt három protestpárt mindegyike visszautasította a koalícióra lépést a

szocialistákkal. Az újabb parlamenti választásokra novemberben kerülhet sor, amikor elnökválasztást is tartanak az
országban. Ez lenne a harmadik parlamenti választás Bulgáriában az idén.
Újabb korlátozások Bulgáriában
Bulgáriában szeptember 6-tól szigorítják a járványügyi korlátozásokat a koronavírus-fertőzések számának növekedése
miatt. A szigorítások a minimum másfél méteres távolságra és a maszkviselésre vonatkoznak a zárt terű közösségi
helyeken, valamint a közlekedési eszközökön. November végéig meghosszabbítják a járványügyi vészhelyzetet. A
beltéri sporteseményeket nézők nélkül rendezik. Döntés született arról is, hogy a koncerteken, színházi előadásokon és
mozikban a nézők számát a férőhelyek ötven százalékára korlátozzák. A múzeumok és galériák - befogadóképességük
arányában - nyolc négyzetméterenként egy főt fogadhatnak.
Bulgária bruttó külföldi adóssága június végén 4,3%-kal nőtt éves szinten
Bulgária bruttó külföldi adóssága június végén 39,3 milliárd eurót (46,5 milliárd dollárt) tett ki, ami 4,3%-os növekedést
jelent éves összevetésben. A június végi bruttó külföldi adósság a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 59,8%-ának
felelt meg.
Nőtt a Bulgáriába látogató külföldi turisták száma júliusban
A júliusban Bulgáriába látogató külföldi turisták száma meredeken, több mint 1,2 millióra emelkedett a tavalyi év azonos
hónapjában regisztrált 705 600 főről. Júliusban az EU-tagállamok állampolgárai tették ki a nemzetközi látogatók 55%át, míg a Törökországból érkezők az EU-n kívüli európai országokból érkező turisták 44%-át tették ki.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://index.hu/
https://seenews.com/

Csehország
A csehek szeptember 20-tól vehetik fel a harmadik oltást
Csehországban szeptember 20-ával kezdődően minden olyan állampolgár felveheti a koronavírus elleni oltás harmadik
dózisát, akinek a második oltása óta eltelt már legalább nyolc hónap - jelentette be az augusztus 30-i kormányülés után
Adam Vojtech egészségügyi miniszter.
Csehország nem számol súlyos őszi járványhelyzettel
A cseh kormány már nem számol azzal, hogy az ősszel szükség lenne az üzletek és a szolgáltatások olyan korlátozására,
mint ahogy az a koronavírus-járvány előző hullámaiban történt.
Blokkolja a cseh EU-pénzeket Brüsszel a kormányfő összeférhetetlenségi ügye miatt
Az Európai Bizottság arra figyelmeztette a felzárkóztatási és szociális EU-támogatások elosztásával foglalkozó cseh
hatóságokat egy múlt heti levélben, hogy nem fog pénzt kifizetni azokra a projektekre, amelyeket vagyonkezelő alapok
által irányított cseh cégek hajtanak végre – erősítette meg a Politico információit egy bizottsági szóvivő. A pénzek
blokkolása egy viszonylag széles céges körnek mindaddig fennáll, amíg nem változtatják meg a cseh törvényeket egy
korábbi bizottsági auditjelentés javaslataival összhangban.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.parameter.sk
www.portfolio.hu

Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyság módosítaná az adatvédelmi szabályozását
Nagy-Britannia kijelentette, hogy megreformálja a még EU-tagállamként elfogadott GDPR-t egy “józan ész” alapú
megközelítés alkalmazásával, amely segíthet abban, hogy biztosítsa az adattovábbítást az Egyesült Államokkal és más
nemzetekkel, amelyre Brüsszelből azonnal figyelmeztetéssel reagáltak.
Brexit: az Egyesült Királyság a senki földjére jutott
Az afganisztáni kivonulás számos tanulsága mellett a brit elit levonhat egy saját következtetést is, mégpedig azt, hogy
az Egyesült Királyság a brexittel egyelőre nem került jobb helyzetbe a nemzetközi politika porondján, mint ahol volt.
Kérdés, hogy egyáltalán kerülhet-e.
Figyelmeztetés: drágábbak lesznek az élelmiszerek az Egyesült Királyságban
Hosszú távon az eddigieknél magasabb élelmiszerárakra számíthatnak a brit vásárlók - erről adtak ki figyelmeztetést a
szupermarketek és a fuvarozók. Az áremelkedés egyik oka a munkaerőhiány lehet. A szállítási szektorból például
mintegy százezer sofőr hiányzik az Independent brit internetes portálon megjelentek szerint. A sofőrök e miatti
magasabb bérezése nagy nyomást helyez a kiskereskedőkre. Az Euronews megkeresésére Bryan Roberts
kiskereskedelmi elemző egyik fő okként a brexitet említette. Mint mondta, az élelmiszer-, illetve szállítóiparból 20-30
ezer európai sofőr tért vissza a kontinensre.
FORRÁS:
www.jogaszvilag.hu
www.napi.hu
www.hu.euronews.com

Észak-Macedónia
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 75%-kal nőtt 2021 első félévében
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 2021 első félévében - a 2020 azonos
időszakában mért 139,6 millió euróról - 244,3 millió euróra (288,2 millió dollárt) nőtt. Az érték csak a második
negyedévben elérte a 207,4 millió eurót, míg egy évvel korábban csupán 1,13 millió eurót tett ki.
Észak-Macedónia költségvetési hiánya éves szinten 41%-kal csökkent a január-júliusi időszakban
Észak-Macedónia költségvetési hiánya az év első hét hónapjában 18,8 milliárd dénárt (359,9 millió dollár/304,9 millió
euró) tett ki, szemben az előző év azonos időszakának 32,1 milliárd dénáros hiányával. A januári-júliusi időszak
konszolidált bevételei 121,3 milliárd dénárt tettek ki, szemben a 2020 hasonló időszakában elért 105,3 milliárd dénárral,
míg az adóbevételek 742 millió dénárra emelkedtek 548 millió dénárról. A kiadások összege 140,1 milliárd dénárra nőtt
a vizsgált időszakban, szemben a 2020 első hét hónapjában elért 137,4 milliárd dénárral.
Észak-Macedónia államadóssága július végén a tervezett GDP 52%-át tette ki
Észak-Macedónia államadóssága július végén a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 52%-ának felelt meg, ami 3,9
százalékponttal kevesebb, mint az előző hónap végén.
Észak -Macedóniában éves szinten 9,9%-kal emelkedtek az ipari termelői árak júliusban
Észak-Macedóniában éves szinten 9,9%-kal nőttek az ipari termelői árak júliusban, miután júniusban 7,3%-kal
emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján a termelői árak 1,6%-kal növekedtek júliusban.
Észak -Macedóniában éves szinten 2,2%-kal csökkent a munkanélküliek száma júliusban
Észak-Macedóniában július végén 138 647 munkanélkülit tartottak nyilván, szemben az egy évvel korábbi 141 777 fővel.
Havi összehasonlítás alapján a munkanélküliek száma júliusban 1,4%-kal csökkent.

FORRÁS:
https://seenews.com/

Franciaország
Franciaországban beindult a gazdaság
Megszűnnek az automatikus állami támogatások. Miután a koronavírus-járvány miatti leállást követően beindult a
francia gazdaság, a kormány abbahagyja valamennyi gazdasági ágazat automatikus támogatását – jelentette be Bruno
Le Maire francia gazdasági miniszter.
A magas átoltottság sem védte meg Franciaországot
Miközben Franciaország európai részén a koronavírus-járvány delta variáns okozta negyedik hullámának mutatói
néhány napja már nem emelkednek, a tengerentúli területeken az alacsony átoltottság miatt a kórházak túlterheltek.
Franciaországban a belföldi turizmus megmentette a nyári szezont
A turizmusért felelős francia államtitkár, Jean-Baptiste Lemoyne szerint a nyári szezont megmentette a belföldi
turizmus a koronavírus-járvány ellenére. "Úgy vélem, hogy megmentettük a nyarat a nem egyszerű helyzet ellenére,
amelynek oka a koronavírus-járványnak a nagyon fertőző delta variáns miatti berobbanása" - mondta Lemoyne az LCI
francia hírtelevízióban.
Folytatódtak a védettségi igazolás elleni tüntetések Franciaországban
Ez volt az egymást követő hetedik hétvége, amikor a védettségi igazolás használatát szabadságjogi okokból ellenzőkön
kívül a védőoltást ellenzők, vírustagadók és olyan radikális pártok hívei is utcára vonultak, akik Emmanuel Macron
államfő személyét és politikáját bírálják, de a részvétel az elmúlt három hétben már csökkenő tendenciát mutatott.
Nem tervezik megszüntetni az oltási igazolvány használatát Franciaországban
Franciaországban a koronavírus-járvány negyedik hulláma lecsengőben van, az ország az oltási kampány
felgyorsításával és a Covid-igazolás bevezetésével elkerülte a legrosszabbat, de a járványt még nem győzte le – vélte
Olivier Véran egészségügyi miniszter. A javuló tendencia ellenére a miniszter jelezte, hogy a Covid-igazolás használatát
valószínűleg november 15. után is meghosszabbítja a kormány.
FORRÁS:
www.ma.hu
www.kitekinto.hu
www.turizmus.com
www.napi.hu

Horvátország
A vártnál jobban pörög a horvát gazdaság
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az idei második negyedévben 16,1 százalékkal nőtt a GDP
Horvátországban éves összehasonlításban. Negyedéves bázison 0,2 százalékos zsugorodást mért a horvát statisztikai
hivatal. A Zágrábi Gazdaságkutató Intézet prognózisa éves alapon 15, negyedéves bázison 1,4 százalékos bővülést
jelzett. Az eredmény rekordnak számít, korábban a legdinamikusabb növekedést 1997 harmadik negyedévében
regisztrálták, akkor 7,2 százalékkal nőtt a GDP az országban. A horvát gazdaság idei második negyedéves
növekedéséhez a legnagyobb mértékben az éves szinten 18,4 százalékkal megugrott fogyasztási kiadások járultak hozzá
– ami jelentős előrelépés az előző negyedévhez képest, amikor a lakossági fogyasztást 0,3 százalékkal csökkent –, de
sokan nyomtak a latban a 4 százalékkal megnőtt kormányzati költések is. Az export 40,9, az import 30,3 százalékkal nőtt
éves összehasonlításban.

Hemzseg a turistáktól Horvátország
Messze felülmúlta a várakozásokat a nyári turisztikai szezon Horvátországban. Idén eddig már 9 millió turistát fogadott
a szomszédos állam. Ez a szám a szakembereket is teljesen meglepte, akik arra számítottak, hogy a koronavírus-járvány
ismét elriasztja az embereket az utazástól. Számolni kell azonban a járvány kiújulásával is. Az elmúlt egy hónapban
Horvátországban megnőtt az új megbetegedések száma: a hétnapos átlag július óta megduplázódott, és jelenleg már
csaknem 400 új fertőzésnél tart.
Orbán Viktor a horvát miniszterelnökkel tárgyalt
Az európai politikai helyzetről, az EU jövőjéről és a magyar-horvát együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor
miniszterelnök horvát kollégájával, Andrej Plenkovic-csal szeptember 1-én a szlovéniai Bledben. A horvát kormányfő a
megbeszélésen köszönetet mondott Magyarországnak a tavalyi horvátországi földrengés kárainak elhárításához
nyújtott segítségért. Szóba kerültek a magyar-horvát regionális gazdasági együttműködés aktuális kérdései és kitértek
a határvédelem fontosságára is.
Az IMF 687,6 millió értékű speciális lehívási jogot (831,5 millió eurót) biztosít Horvátországnak
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 687,6 millió újonnan kibocsátott különleges lehívási jogot (SDR) ítélt oda
Horvátországnak a koronavírus-járvány miatti sürgősségi segítségnyújtás keretében, 831,5 millió euró (977,2 millió
dollár) értékben. Az általános elosztás alapján kapott pénzeszközök Horvátország devizatartalékainak egy részét
képezik, a központi bank irányítása alatt, és Horvátország nem használhatja fel azokat költségvetési kiadásainak
finanszírozására.
Horvátország ipari termelése júliusban 3,9%-kal nőtt éves szinten
Horvátország ipari termelése 3,9%-kal nőtt éves összehasonlításban júliusban, miután júniusban 8,3%-kal emelkedett a
munkanappal kiigazított adatok alapján. Havi összevetésben az ipari termelés 1,6%-kal csökkent júliusban, a júniusi
1,5%-os növekedést követően.
Belép a horvát piacra a Groupama Biztosító
Megjelenik a horvát piacon a Groupama Biztosító, miután lezárult a tranzakció, amelyben megvásárolta az OTP horvát
leánybankjától annak biztosítóját. A Groupama Biztosító előző év decemberében írta alá a horvát biztosítótársaság, az
OTP Osiguranje megvásárlására vonatkozó adásvételi megállapodást. Az akvizíciót követően a biztosítótársaság a
magyar Groupama Biztosító leányvállalataként Groupama Osiguranje d.d. néven lesz jelen a horvát biztosítási piacon.
Szeptember 1-től enyhítés jön Horvátországban
Szeptember 1-jétől bizonyos feltételek mellett megnyithatnak a kávézók belső terei Horvátországban, az erre
vonatkozó járványügyi szabályokról még tárgyalnak. Ami biztos, hogy a nyitvatartási idő nem változik, a
vendéglátóhelyek továbbra is csak éjfélig lehetnek nyitva. A diszkók és az éjszakai bárok pedig továbbra is zárva
maradnak.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://hvg.hu/
https://www.origo.hu/
https://seenews.com/
https://www.startlap.hu/
https://www.vg.hu/

Írország
Írország 18 hónapnyi lockdown után október 22-én nyitja újra az országot
Az enyhítést a lakosság sikeres átoltottsága tette lehetővé, hiszen a felnőtt lakosság 90%-a már megkapta az oltást.
Szeptember 6-tól a beltéri és kültéri akciók, valamint a tömegrendezvények megszervezésén enyhítenek. Színházi,
zenés és élő előadásokat a belső helyiségek 60 százalékos elfoglaltsága mellett lehet megrendezni, míg a kültéri
rendezvényeknél az adott terület 75 százalékát lehet feltölteni oltott személyekkel. A kül- és beltéri rendezvényekre
vonatkozó korlátozások következő feloldására szeptember 20-tól kerül sor.
Emmanuel Macron Írországban
Európai körútjának írországi állomására érkezett a francia elnök. Az egyeztetések egyik fő témája lesz a globális
minimumadó, amelyben jelentős nézeteltérés van a két ország között. A G7-ek júliusban már megállapodtak a 15%-os
minimum szintről a globális társasági adót illetően, de Írország, ahol lényegesen alacsonyabb, 12,5%-os az adókulcs,
nem akarja elfogadni és bevezetni azt.
FORRÁS:
www.korkep.sk
www.hu.euronews.com

Koszovó
Koszovói korlátozások a vírus miatt
Szigorítottak Koszovóban a járványügyi előírásokon. Este 10 és hajnali 5 óra között kijárási tilalmat léptettek érvénybe,
szeptember közepétől pedig csak oltási igazolással vagy negatív PCR-teszttel lehet dolgozni a közszférában. A
Koszovóba utazók szintén csak akkor kerülhetik el a hétnapos karantént, ha vagy oltási igazolásuk, vagy negatív
vírustesztjük van. A pristinai kormány azért döntött a korlátozások mellett, mert egy nap alatt 36 halálesetet okozott a
COVID19 betegség. Ilyen sok áldozat még soha nem volt egy nap alatt a koronavírus-járvány kitörése óta.
Koszovóba érkezett az USA-ba tartó afgán menekültek egy csoportja
Megérkezett Pristinába augusztus 29-én azoknak az afgán menekülteknek az első, 111 fős csoportja, akiknek az
ideiglenes befogadását egyesült államokbeli letelepítésük előtt vállalta a koszovói kormány. Olyan afgánokról és
családtagjaikról van szó, akik a NATO alkalmazásában álltak az amerikai vezetésű nemzetközi katonai megszállás alatt
az elmúlt húsz évben. Koszovó legfeljebb kétezer afgán menekült ideiglenes befogadását vállalta addig, amíg amerikai
letelepítésük adminisztrációja be nem fejeződik.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/

Lengyelország
Lengyelországban rendkívüli állapot közeleg a migrációs nyomás miatt
A lengyel kormány megkérte Andrzej Duda elnököt, hogy hirdessen rendkívüli állapotot a fehérorosz határhoz közeli
térségekben a migrációs nyomás miatt – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.
Teljes kudarc a lengyeleknél a vasárnapi boltzár
Semmilyen célt nem sikerült elérni Lengyelországban a vasárnapi boltzárral, a kisboltosok nem, hogy nyertek volna az
áruházak bezárásán, hanem vesztettek és csődbe mentek, miközben a kiskereskedelemben nőtt a külföldi tulajdon.

Drónos fejlesztés Lengyelországban: fókuszban az életmentés
Ritkán hallani Közép-Európa országaiból induló úttörő fejlesztéseket a drónszektorból, most azonban a lengyeleknek
köszönhetően megtörni látszik ez a trend. A Dronehub és a Pentacomp – európai légiközlekedési és szoftveres
gigacégek – helyi intézményekkel együttműködve defibrillátorok drónos szállítását fogják megvalósítani
Lengyelországban, egyelőre pilot projekt keretein belül.
Kijátszotta a vasárnapi boltzárat a Lidl és társai Lengyelországban
A lengyel áruházláncok megtalálták a kiskaput, hogy a vasárnapi zárva tartás ellenére a legforgalmasabb üzleteik nyitva
tarthassanak. A Lidllel egy cégcsoporthoz tartozó Kaufland is élni fog azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben postai
szolgáltatást nyújt, vasárnap is nyitva tarthatja üzleteit Lengyelországban – ezt a kiskaput használják ki egy ideje a
vasárnapi boltzárral szemben.
FORRÁS:
www.mandiner.hu
www.napi.hu
www.go2fly.hu
www.startlap.hu

Montenegró
Montenegróban a január – július közötti kereskedelmi hiány 9,8%-kal nőtt éves szinten
Montenegró kereskedelmi hiánya 9,8%-kal, 1,21 milliárd euróra (1,3 milliárd dollár) nőtt 2021 első hét hónapjában az
előző évhez képest. Az export 17,6%-kal 235,2 millió euróra, míg az import 11,1%-kal 1,356 milliárd euróra bővült a
vizsgált időszakban. Montenegró legfontosabb exportpartnerei Szerbia (63,1 millió euró), Bosznia-Hercegovina (18,2
millió euró) és Olaszország (16,6 millió euró) voltak. Az országba irányuló behozatal elsősorban Szerbiából származott,
értéke elérte a 268 millió eurót, a második legfontosabb partner Németország volt 130,1 millió euróval, Olaszország
pedig a harmadik lett 89 millió euróval.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Németország
Magyarországról Németországba irányuló utazás
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.
Koronavírus: már több mint ezren vannak intenzíven Németországban
Több mint két hónap után először ismét meghaladja az ezret az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek
száma a németországi kórházak intenzív osztályain egy augusztus 29-én közölt kimutatás szerint. Az utóbbi hetek adatai
szerint a súlyos lefolyású fertőzés elsősorban a SARS-Cov-2 okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltástól elzárkózókat
fenyegeti. Ezt mutatja a szövetségi kormány legutóbbi összesítése, amely szerint a SARS-Cov-2 miatt kórházba kerülők
90 százalékának és az intenzív ellátásra szorulók 94 százalékának nincs védőoltása.
Keményebben korlátoznák az oltatlanokat a németek
Baden-Württemberg szociális minisztériuma azt javasolta, hogy az oltatlan felnőtteket teljesen tiltsák ki az éttermekből
és a koncertekről, és korlátozzák a kapcsolataikat. "Ha a járvány már az intenzív osztályokat érinti, akkor cselekednünk

kell" - mondta Thomas Strobl, Baden-Württemberg helyettes vezetője a Bild am Sonntag újságnak. A lap szerint a
szomszédos Bajorország egészségügyi minisztere is támogatja a javaslatot.
13 éves csúcsra emelkedett az infláció Németországban
Németországban 2008 júliusa óta legmagasabb fogyasztói áremelkedést mértek idén augusztusban. A Destatis előzetes
adatai szerint augusztusban 3,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest a júliusi 3,8
százalék után, és stagnáltak júliussal összevetve, amikor a havi drágulás 0,9 százalékos volt.
Továbbra is 5 százalék felett a munkanélküliség Németországban
Augusztusban az előző havival megegyező 5,6 százalékos munkanélküliségi ráta alakult ki Németországban a német
szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) jelentése alapján. A BA nyilvántartása szerint
augusztusban 2,578 millióan voltak munka nélkül Németországban, nominálisan 12 ezerrel kevesebben, mint az előző
hónapban, szezonális kiigazítással viszont 53 ezerrel többen.
Hirtelen minden előjel nélkül befékezett a német kiskereskedelem
Az előző év azonos időszakához képest csökkent a német kiskereskedelmi forgalom júliusban, holott az elemzők további
emelkedésre számítottak. Az előző év azonos időszakához képest 0,3%-kal csökkent júliusban a németországi boltok
forgalma a német statisztikai hivatal friss közlése szerin. A visszaesés meglepetésnek számít, az elemzők 3,7%-os
emelkedésre számítottak az előző havi 6,5%-os emelkedés után.
Évente 400.000 új bevándorló hiányzik a német munkaerőpiacról
Detlef Scheele, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) vezetője szerint évente 400.000
munkavállalási célú bevándorlóra van szüksége Németországnak a negatív demográfiai folyamatok ellensúlyozására.
2020-ban 50.000-rel csökkent a munkaképes korúak száma, idén 150.000-rel, és a következő években a folyamatban
drámai gyorsulás várható. A szövetségi kormány feladata, hogy több munkába állítható bevándorlót hozzon az
országba, különben elfogy a munkaerő – véli a szakember.
Hatalmas terveket szövöget a Bosch - Kelet-Közép-Európa kutatás-fejlesztési központjává tennék Budapestet
Jövőbeli ambícióikban rendkívül hangsúlyos szerepe van az innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységüknek, erre
tavaly 86 milliárd forintot fordítottak - mondta a Portfolio-nak Somogyi András, aki a Bosch csoport humán erőforrásért
felelős alelnöke Magyarországon és az Adria régióban, valamint július 1-től a Robert Bosch Kft. humán erőforrás és jogi
ügyekért felelős ügyvezető igazgatója is lett. Az elektromobilitás egyre inkább a Bosch meghatározó üzleti területévé
válik, stratégiai terület a mesterséges intelligencia alkalmazása is.
Elkötelezett Debrecen mellett a BMW
A német prémiumautó-gyártó kitart amellett, hogy az évtized közepétől egy vadonatúj, elektromosjárműarchitektúrára épülő modell gyártása indul a debreceni gyárban. Az elől a kérdés elől viszont kitért a társaság, hogy az
eredeti tervhez képest mikorra és milyen műszaki tartalommal épülhet fel a gyár, mint ahogy arról sem adott a
korábbinál részletesebb tájékoztatást, hogy ténylegesen hol tart most a kivitelezés, illetve a toborzás.
Elbukták a konzervatívok az első német kancellárjelölti vitát
A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) jelöltje, Olaf Scholz szerepelt a legjobban a német kancellárjelöltek első televíziós
vitáján az augusztus 29-én este sugárzott műsor után közölt első felmérés szerint. A Forsa közvélemény-kutató társaság
felmérésben megkérdezett 2500 néző 36 százaléka az SPD jelöltjét nevezte meg arra a kérdésre, hogy ki nyerte a vitát.
A második Annalena Baerbock, a Zöldek jelöltje 30 százalékkal. A harmadik - egyben utolsó - Armin Laschet, a
Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének jelöltje 25 százalékkal.
Merkel egyelőre hallani sem akar afgán menekültekről, inkább a környező országokban oldaná meg a problémát
Az otthonukhoz minél közelebb kell segíteni az afganisztáni tálib fordulat miatt menekültté váló embereknek - mondta
Angela Merkel német kancellár Berlinben. Merkel hangsúlyozta, hogy a menekültek előre meghatározott csoportokba,
kontingensekbe rendezett befogadásáról majd csak akkor lehet tárgyalni, amikor már látható, hogy milyen nemzetközi
menekültügyi folyamatok indulnak be a tálib hatalomátvétel miatt.

Ismét megbénulhat a német vasúti forgalom
A két vasúti szakszervezet vetélkedése tovább mélyítheti az ellátási problémákat. A német mozdonyvezetők
szakszervezete (GDL) bejelentette, hogy szeptember 1-jétől egyhetes sztrájkot indít, miután a Deutsche Bahn (DB)
vasúttársasággal folytatott bértárgyalások nem hoztak kompromisszumot. Az eddigi leghosszabb ideje tartó bérvitában
a szakszervezet a DB teherszállítási ágazatában szeptember 1-én 17 órától hirdetett ideiglenes munkabeszüntetést, míg
a személyszállítást szeptember 2. hajlani 2 órától érinti a munkavégzés felfüggesztése.
Nem gyakorolhat teljes kontrollt a Gazprom az Északi Áramlat 2 felett
Egy düsseldorfi bíróság döntése értelmében az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 gázvezeték
felett nem gyakorolhat kizárólagos ellenőrzést a Gazprom orosz gázvállalat leányvállalata, a Nord Stream 2 AG. Az
európai unió gázdirektívája alapján egyazon társaság nem használhatja saját csővezetékét arra, hogy a saját maga által
termelt gázt szállítsa és értékesítse rajta.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.index.hu
www.mkik.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Meglepetést okozott az olasz munkanélküliségi adat
Az elemzők által várt növekedéshez képest csökkent a munkanélküliségi ráta Olaszországban júliusban - derül ki az olasz
statisztikai intézet friss közléséből. Júliusban 9,3% volt a munkanélküliségi ráta Olaszországban, amely alacsonyabb a
júniusi 9,4%-hoz képest. Az olasz munkanélküliségi ráta a válság idején nem emelkedett érdemben, amely alighanem a
kormányzati munkahelymegtartó intézkedéseknek köszönhető. A mutató idén áprilisban állt a csúcson, akkor 10,7%
volt az álláskeresők aránya, és azóta folyamatosan csökken.
Olaszországban kezd elmérgesedni a kormány és az oltásellenesek közti ellentét
Több mint ötven olaszországi pályaudvaron lépett életbe biztonsági készültség augusztus 31-én az esti óráktól, miután
az oltásellenes csoportok bejelentették, hogy a pályaudvarok megbénítására készülnek azután, hogy a vasútvonalakon
kötelezővé teszik a védettségi igazolást. A tiltakozáshoz a római kormány rendelkezése vezetett, miszerint szeptember
1-től nemcsak a repülőgépeken, hanem a hosszú távú vasúti járatokon, többek között a nagysebességű és InterCity
vonatokon, valamint a hajójáratokon is kötelező lesz a védettségi igazolás, mely nélkül az utasok csak teszteléssel
szállhatnak fel.
Holnaptól szigorít Szicília, mindenhol kötelező lesz a maszkviselés
Szicíliában augusztus 30-tól újra bevezetik a nyár elején feloldott szigorításokat, miután a delta variáns terjedésével
megteltek betegekkel a kórházak – jelentette az olasz sajtó. Szicília teljes területén augusztus 30-tól kötelező a maszk
viselése hatéves kortól. A védőeszközt nemcsak belső térben, hanem a szabadban, tehát az utcákon is viselni kell. A
vendéglátóhelyeken egy asztalnál csak négyen ülhetnek, a stadionokban, színházakban, koncerttermekben ismét 25
százalékra korlátozzák a jelenlévők számát.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/

Románia
Mélyül a kormányválság Romániában
Koalíciós válságot okozott Romániában egy a román költségvetésre támaszkodó nagyszabású fejlesztési program,
melyet Florin Citu miniszterelnök sürgősségi kormányrendelettel próbált elfogadtatni szeptember 1-én. Az Anghel
Salignyról elnevezett 50 milliárd lejes keretösszegű (10 milliárd euró) fejlesztési program keretében - a tervezet szerint a helyi önkormányzatok számára nyújtana támogatást a kormány a víz-, gáz-, és szennyvíz hálózataik kiépítésére vagy
fejlesztésére és közútjaik javítására. A programot koalíciós megegyezés nélkül a napirendet kiegészítve próbálta a
kormányülésen elfogadtatni a miniszterelnök. A meghiúsult kormányülés után Florin Citu miniszterelnök bejelentette,
hogy Stelian Ion igazságügy-miniszter leváltását kezdeményezte, és az erre vonatkozó kérést elküldte Klaus Iohannis
államfőnek. A középső romániai kormánypárt, az USR PLUS vezető testülete a szeptember 2-án kiadott közleményében
kijelentette: támogatni fognak egy Florin Citu elleni esetleges bizalmatlansági indítványt.
Kísérletet tesznek az e-számlázásra
Tíz év alatt mintegy 100 milliárd eurós költségvetési megtakarítással kalkulálnak Romániában a cégek és a
közintézmények közötti elektronikus számlázási rendszer bevezetésével. A folyamat szeptember 1-én indult, egyelőre
kísérleti jelleggel, tény azonban, hogy immár kormányszintű az elhatározás, miszerint keleti szomszédunknál is
bevetnék az informatikát az adócsalások kiszűrésére. A rendszert a pénzügyi tárca és a Nemzeti Pénzügyi Információs
Központ (CNIF) révén léptetik életbe.
A közberuházásokat védi a kormány Romániában
A román fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium javaslatára döntött a kormány arról a
jogszabály-tervezetről, amely az építkezési alapanyagok áremelkedése miatt előállt helyzetet hivatott hosszú távon
kezelni. Az alapanyag-áremelkedés a közpénzből finanszírozott beruházásokat veszélyezteti, hiszen az előzetesen
jóváhagyott összeg nem fedi a megemelkedett alapanyagok és bérek árát
Nem állja útját az energiaár-emelkedésnek a román kormány
Az áram és a gáz egyre drasztikusabb drágulása ellenére a bukaresti kormánynak nem áll szándékában ismét államilag
szabályozott árakat megszabni az energiapiacon. Romániában az elmúlt egy évben végrehajtott energiaár-liberalizáció
következtében a villamos energia és a gáz átlagban 21 százalékkal drágult, és ősszel további áremelkedés várható.
Míg a magyarok jövedelme egyhelyben toporog, a románok lassan, de jönnek fel
Románia gazdasága a 2010-es években a kelet-európai térségben kivételes iramú növekedést mutatott. Ezt vélhetően a
lakosság is érzékeli, például a magyar és a szlovák szintet meghaladó minimálbérnek köszönhetően. Az egész európai
jövedelmi rangsoron 2010 és 2019 között a román társadalom viszonylag széles része – lényegében a legalsó negyeden
kívül mindenki – feljebb tudott lépni. Leginkább a tehetősebb rétegek tudtak előrelépni, a legfelső román jövedelmi
negyed helyzete 2010 és 2019 között átlagosan 21%-kal javult a PPS-ben mért, tehát az országonként eltérő
árszínvonallal kiigazított európai jövedelemrangsoron – a 85. román jövedelmi század például 2010-ben még csak az EU
lakosságnak nagyjából 15 százalékát tudta megelőzni a jövedelmek rangsorán (miközben a románok 84%-ánál jobban
kerestek az ide tartozók), míg 2019-ben már az EU-s állampolgárok 35%-át hagyták maguk mögött a keresetükkel.
Ázsiából, Afrikából pótolják a hiányzó munkaerőt Romániában
Ismét akut munkaerőhiánnyal szembesül a romániai gazdaság, a munkáltatók emiatt egyre nagyobb mértékben
szorulnak EU-n kívüli, ázsiai, afrikai munkavállalókra. Egy friss felmérés szerint a román lakosság 20 százaléka tervezi,
hogy külföldön vállal munkát. A deficit kifejezetten az építő- és vendéglátóipart, valamint a mezőgazdaságot sújtja, a
szállodaiparban például masszívan alkalmaznak afrikai és ázsiai munkaerőt.
Közel 150 ezerrel tovább esett Románia lakossága tavaly
Tavaly 142 600 fővel csökkent Románia lakossága, egy év alatt hozzávetőlegesen egy Marosvásárhely méretű
településsel fogyott a népesség. 2021. január 1-jén 19 millió 186 ezer volt Románia lakossága, amelynek 53,6%-a
városban élt, és a teljes lakosság 51%-a nő. A lakosságszám megállapításánál azokat veszik figyelembe, akik állandóan

az országban tartózkodnak, vagy a külföldön dolgozók esetében rendszeresen visszajárnak. A csökkenés fő oka a
születések számának visszaesése, aminek következtében az elhunytak száma 120 273-mal meghaladta az élve
születettekét. A lakosság elöregedése folytatódott, így 123,9 idős személy jut 100, 15 év alatti fiatalra. A 14 év alattiak
aránya az összlakosságban 15,7%-ról 15,6%-ra csökkent, miközben a 65 év felettieké 18,9%-ról 19,3%-ra emelkedett. Az
elöregedés mellett a népességfogyás másik számottevő oka az elvándorlás, hiszen 28 825 fővel többen hagyták el
Romániát egy évnél hosszabb időszakra, mint ahányan letelepedtek.
Indul a verseny: melyik cég fog taktikai drónokat gyártani Romániának?
Háromszáz millió euróból vásárol Románia szárazföldi és tengerészeti műveletekre is alkalmas, rakétával is felszerelt
drónokat. A nem hétköznapi eljárás során Románia egy olyan keretmegállapodást kötne, mely megszabja: a pilóta
nélküli repülőgépek alkatrészeinek gyártását az ország terültén kell biztosítani, tesztelésüket és karbantartásukat pedig
hazai cégekkel közösen kell elvégezniük. Ez azért fontos, hogy krízis vagy háború esetén az ország területén legyen
biztosítva a működésük. A haderőfejlesztési program stratégiai fontosságára való tekintettel csak olyan cégek
jelentkezhetnek a közbeszerzésre, melyek alkalmasságát a NATO is elismeri.
Romániában 52 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma az első hét hónapban
Romániában 52%-kal, 10,242 millióra nőtt a vendégéjszakák száma az első hét hónapban a tavalyi év azonos
időszakához képest, az adat ugyanakkor még mindig 35%-kal maradt el a járvány előtti szinttől. A külföldi turisták által
eltöltött vendégéjszakák száma 1,6%-kal, 722 ezerre nőtt, a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma 58,5%-kal, 9,519 millióra emelkedett. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett
vendégek száma is 53%-kal, 4,707 millióra nőtt az első hét hónapban, a román turistákból 60%-kal többet, 4,383 milliót
jegyeztek, ugyanakkor a vizsgált időszakban a külföldi turisták száma 1,2%-kal, 324 600-ra csökkent.
Zuhant a légi utasok száma Romániában
2021 első félévében 26,5 százalékkal csökkent Romániában a légi utasok száma a tavalyi év azonos időszakához képest.
A repülőtereket 2.997.000 utas vette igénybe január és június között a tavalyi év azonos időszakában jegyzett 4.077.00
utashoz képest. A második negyedévben az utasok száma 2.080.500 volt, ami azt jelenti, hogy az utasok nagy része
akkor utazott, amikor már enyhítettek a járványügyi korlátozásokon.
Mikor merülnek ki Románia földgáz- és kőolaj tartalékai?
Románia földgáz tartalékai 9 év alatt kimerülnek, míg a kőolajból még 22 évre elegendő forrása van az országnak - derül
ki a British Petroleum (BP) kőolajipari vállalat friss jelentéséből. Az ezt mérni hivatott ún. R/P mutató kizárólag a már
feltárt fölgáz- vagy kőolajmezőkkel számol, nem vesz figyelembe olyan potenciális tartalékokat, amelyeknek a létezése
még nem nyert bizonyítást. Javulhat a helyzet, ha számba vesszük azokat a potenciális földgázlelőhelyeket is, amelyek
még nem kerültek feltárásra, de nagyobb potenciállal bírnak az ország energiaellátása szempontjából. A Fekete-tenger
mélye ebből a szempontból messze a legizgalmasabb terület, hiszen a kontinentális talapzatában az Országos
Ásványkincshatóság régebbről származó jelentése szerint körülbelül 200 milliárd köbméter fölgáz található.
Elkezdődik idén a fekete-tengeri gázkitermelés
Az év vége felé elkezdődik a nyíltvízi gázkitermelés a Media Gas Development projekt keretében. A beruházás
tulajdonosa az amerikai Black Sea Oil and Gas (BSOG) nevű vállalat, mely mögött a világ egyik legnagyobb befektetési
alapja, a washingtoni székhelyű Carlyle áll. A kitermelés öt gázszondán keresztül zajlik majd. Ezek közül négyet az Ana,
egyet pedig a Doina földgáz mező helyeznek el. A fúrótornyokat 126 km hosszú víz alatti vezeték köti össze a
szárazfölddel, pontosabban a Konstanca megyei Corbu községben található gázkezelő állomással. A maximális
kitermelési kapacitás évi 1 milliárd köbméter. Ez a belföldi fogyasztásnak körülbelül 10 százalékát teszi ki. A mennyiség
felére, minimum 10 éves időtartamra már le is szerződött az egyik legnagyobb hazai gázszolgáltató, az Engie.
Romániában épít gyárat a Caola
Csíkszeredán épít termelői egységet a magyar tulajdonban lévő Caola Zrt. A vállalat a város adminisztratív területén
működteti majd új gyárát, és ezzel vállalja több új munkahely teremtését is. Csíkszereda a hatáskörének megfelelően
támogatja a befektetés megvalósítását, biztosítva a befektetőt arról, hogy hatékonyan és a lehető legrövidebb

törvényes határidőn belül segíteni fogja az ügyintézést. A város készen áll a szükséges infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására.
Romániában is megszületett az egyszerhasználatos műanyagokat betiltó rendelet
A román kormány augusztus 25-i ülésén elfogadta az egyszer használatos műanyag termékek betiltását szabályozó
jogszabálytervezetet és a szelektív hulladékgyűjtés kerettörvényét. A műanyaghulladék mennyiségének csökkentésére
irányuló intézkedéseket lépcsőzetesen fogják bevezetni.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://atombusiness.hu/
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https://foter.ro/
https://g7.hu/
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http://www.webradio.hu/

Spanyolország
Sánchez bejelentette, hogy a spanyol kormány a minimálbér mielőbbi megemelését tervezi
Pedro Sánchez miniszterelnök augusztus 31-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány rövidesen megemeli a
minimálbér összegét Spanyolországban. A béremelés másfél millió munkavállalót érint. Mértéke még nem eldöntött,
de szakértők szerint a minimálbért keresők 12-19 euró közötti emelésre számíthatnak.
Kilencéves csúcson a spanyol infláció
Spanyolországban a fogyasztói árak inflációja augusztusban 3,3 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához
képest az előzetes becslés szerint, míg az elemzők 3 százalékos inflációt vártak. Júliusban 2,9 százalékos volt az
áremelkedés, így fél éve folyamatosan növekednek az árak az országban – derült ki az Országos Statisztikai Intézet (INE)
előzetes adataiból. Augusztusban a pénzromlás mértéke 2012 októbere óta a legnagyobb volt, ami a válság miatt
kialakult alacsony bázisévet és a belföldi kereslet folyamatos élénkülését tükrözi.
Máig érezhető gazdasági hatásai vannak a spanyol inkvizíciónak
A tudományos munkák már régóta foglalkoznak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény kapcsolatával, hiszen az, hogy
milyen módon gondolkodik valaki a világról, nagyban befolyásolja a hozzáállását, a döntéseit. A kutatók szerint 200
évvel az intézmény fennállását követően is érezhető, hogy az inkvizíció által komolyabban érintett területek kevésbé
fejlettek gazdaságilag. Az eredmények ugyanis jól látható jövedelembeli különbségeket mutatnak.
FORRÁS:
https://elpais.com/
https://www.vg.hu/
https://g7.hu/

Szerbia
Szerbia GDP-je 13,7%-kal emelkedett a második negyedévben
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) 13,7%-kal nőtt éves összevetésben 2021 második negyedévében, miután az előző
negyedévben 1,8%-kal emelkedett. Negyedéves összehasonlításban a szerb gazdaság 1,3%-kal bővült 2021 második
negyedévében, miután a január-márciusi időszakban 2%-kal nőtt.
Tovább nőtt a kereskedelmi hiány Szerbiában a január-júliusi időszakban
Szerbia külkereskedelmi hiánya éves szinten 16,1%-kal, 4,354 milliárd dollárra (3,687 milliárd euróra) nőtt 2021 első hét
hónapjában. Az ország exportja 38,9%-kal 14,333 milliárd dollárra, míg az import 32,8%-kal 18,686 milliárd dollárra
bővült.
Szerbia ipari termelése júliusban 1,7%-kal nőtt éves szinten
Szerbia ipari termelése júliusban 1,7%-kal nőtt éves összehasonlításban a júniusi 9,4%-os növekedést követően.
Szezonálisan kiigazított havi összehasonlítás alapján az ipari termelés 1%-kal nőtt júliusban, miután egy hónappal
korábban 3%-kal emelkedett.
Szerbiában 11,1%-os volt a munkanélküliségi ráta a második negyedévben
A szerbiai munkanélküliségi ráta 2021 második negyedévében 1,7 százalékponttal 11,1%-ra csökkent az előző
negyedévhez képest. 2020 második negyedévében a munkanélküliségi ráta 7,9% volt. A foglalkoztatási ráta a második
negyedévben 48,3%-ra nőtt, az előző negyedévi és az egy évvel korábban mért 46,3%-ról.
35,8%-kal nőtt a Szerbiába látogató külföldi turisták száma az éve első hét hónapjában
2021 első hét hónapjában a Szerbiába látogató külföldi turisták száma éves szinten 35,8%-kal, 393 773-ra emelkedett. A
külföldi turisták által Szerbiában töltött vendégéjszakák száma 43,8%-kal 1 144 625-re nőtt. A legtöbb külföldi turista
Bosznia-Hercegovinából (51 338 fő), Oroszországból (31 442 fő) és Montenegróból (29 933 fő) érkezett.
Szijjártó Péter megállapodott a Gazprommal a gázszerződésről
Megállapodás született az Oroszország és Magyarország közötti újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden
részletéről. Szijjártó Péter szerint szeptemberre meglesz a megállapodás szövege, és még abban a hónapban aláírhatják
a szerződést, amelynek alapján indul majd meg a gázszállítás október 1-től Magyarország irányába. A megállapodás tíz
plusz öt évre, azaz tizenöt évre szól, azonban tíz év után van opció a vásárolt mennyiség módosítására, adott esetben
csökkentésére. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik, ezt a mennyiséget a Gazprom két
útvonalon szállítja Magyarországra: 3,3 milliárd köbmétert déli irányból, az október 1-jétől üzembe álló szerb-magyar
interkonnektoron, vagyis nemzetközi vezetéken keresztül, illetve Ausztria felől.
Szerbiában terjeszkedik tovább a KITE
Jó ütemben haladnak a KITE Zrt. szerbiai leányvállalatának, a KITE d.o.o.-nak a fejlesztési munkálatai, melynek
keretében Csenejen (Čenej) egy központi telephely, illetve Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica) egy területi
telephely épül meg. A projekt 2020 februárjában indult, és 2022 március végén zárul le. A KITE Zrt. jelenléte és
tevékenysége több évre tekint vissza a balkáni térségben. A fejlesztéshez kiváló lehetőséget biztosított a Magyarországi
Külgazdasági és Külügyminisztérium által elindított, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
kezelésében lévő Nyugat-Balkán Beruházási Támogatási Program, melyre a KITE Zrt. is sikeresen pályázott, így 2020ban elkezdődhettek az építési munkálatok. A projekt nettó összértéke 956 793 142 Ft, melynek 50%-a, azaz 478 396 571
Ft a projekt keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás.
Megkapta az orosz engedélyt a szerb Szputnyik vakcina
Megkapta az oroszoktól a használati engedélyt a szerbiai Torlak Intézetben augusztus 13-ig gyártott 550 ezer adag
Szputnyik V koronavírus elleni védőoltás. A csaknem ezer mintát 18 paraméter alapján vizsgálták, és mind megfelelt az
elvárásoknak. Ahhoz, hogy az oltóanyagot exportálják, szükség van az orosz partnerek jóváhagyására is. A szerb

gyártású vakcina várhatóan eljut majd a Boszniai Szerb Köztársaságba, Montenegróba, Észak-Macedóniába, BoszniaHercegovinába. Az év végéig összesen 4 millió dózist szeretnének előállítani a Torlakban.
FORRÁS:
https://www.agroinform.hu/
https://nepszava.hu/
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/

Szlovákia
Ez vár azokra, akik egy oltással mennek át Szlovákiába
A szlovák hatóságok bejelentették, hogy augusztus 30-tól kezdődően ötnapos karantén-kötelezettség lép életbe azon
utazók esetében, akik nem kapták meg mindkét koronavírus elleni oltásukat. Ezt csupán az ötödik napon lehet
megszüntetni negatív teszt bemutatásával. Korábban az oltatlan utazók – beleértve azokat is, akik csak az első dózis
kapták meg –, mentesültek a tizennégy napos karantén alól, amennyiben érkezéskor negatív PCR-tesztet vagy
antigéntesztet mutattak be. A teljesen immunizáltak azonban továbbra is mentesülnek a karantén-kötelezettség alól
Szlovákiába érkezéskor, kivéve, ha légi úton érkeznek egy olyan országból, amely nem szerepel azon a listán, amelynek
értelmében mentesülnének a vizsgálati követelmények alól.
Szlovákiában még nem tért magához az idegenforgalom
Szlovákiában idén is haldoklik az idegenforgalom, júniusban például 288 ezer fő foglalt szállást, ami együttesen 807 ezer
vendégéjszakát eredményezett, ez azonban alig 50 százaléka a 2019-es, a világjárványt megelőző adatoknak, amikor is
610 ezer fő és 1,6 millió vendégéjszaka volt az idevágó havi szám. Ráadásul míg júniusban csupán a turisták 16 százaléka
érkezett külföldről, addig 2019-ben még a 40 százalékuk jött az ország határain kívülről. Viszont az is tény, hogy az év
hatodik hónapjának mutatói már 50 százalékkal magasabbak 2020 júniusának adatainál, amikor a pandémia miatt az
ideinél is szigorúbb egészségügyi korlátozások voltak érvényben.
Autóipari beszállítók lépnek le Szlovákiából
Szlovákiában két autóipari beszállító jelezte, hogy felszámolja itteni tevékenységét. A világ vezető autóülés-gyártója, az
Adient Turócszentmárton (Martin) melletti üzemében 2022 szeptemberében áll le a termelés, addig összesen 442 állást
számolnak fel. A magyar határ menti Léván (Levice) 264 állás szűnik meg, miután a japán Kasai cég alig négy év után
bezárja műanyagalkatrész-gyárát. A társaság korábban azt tervezte, hogy a BMW-nek, a Suzukinak, illetve a közeli
Nyitrán letelepedett Jaguar Land Rovernek (JLR) szállít be, azonban számításaik nem váltak be. A Kasai hivatalosan
csupán annyit közölt, mindent megtett a fennmaradásért, de nem járt sikerrel.
Szlovákia nem olt többet Szputnyikkal
A meglévő oltóanyagok érvényességének lejárta miatt augusztus utolsó napjával befejezik Szlovákiában a Szputnyik V
oltóanyag használatát. Szlovákiában a Szputnyik V hosszú huzavona után viszonylag későn, csak idén júniusban került
fel a koronavírus ellen használható oltóanyagok palettájára. Az orosz oltóanyag első adagját csak július végéig vehették
fel az érdeklődők, a második adagot pedig augusztus végéig. Ez idő alatt valamivel több mint 18 és fél ezren kaphatták
meg ezt az oltóanyagot. Augusztus 31-ig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 2 millió 393 ezer volt,
közülük 2 millió 177 ezren már a második adagot is megkapták.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://www.muszaki-magazin.hu/
https://roadster.hu/
https://www.vg.hu/

Szlovénia
Továbbra sem kell védettségi igazolvány a Szlovénián átutazó külföldieknek
A szlovén kormány újabb egy héttel elhalasztotta azt a rendeletét, amely szerint védettségi igazolást kell felmutatniuk
a határon azoknak a külföldi állampolgároknak, akik átutaznak az országon, az új jogszabály majd csak szeptember 6án lép életbe. További határátlépési könnyítésekről is döntött a kabinet. A szomszédos országokban a határmentén élő
diákoknak sem lesz szükségük védettségi igazolásra, ha Szlovéniában járnak iskolába, és két órán belül elhagyják az
országot. Ljubljana ugyanakkor újabb tevékenységet kötött védettségi igazoláshoz. 15 év felett csak azok
sportolhatnak, járhatnak edzésekre, akik be vannak oltva, átestek a fertőzésen vagy negatív tesztet tudnak felmutatni.
Éves szinten 15,7%-kal, negyedéves szinten 1,9%-kal nőtt a szlovén GDP 2021 második negyedévében
Szlovénia GDP-je 15,7%-kal nőtt éves és 1,9%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban 2021 második negyedévében. A
vizsgált időszakban a bruttó állóeszköz-felhalmozás 19,2%-kal emelkedett, elsősorban a gépek és berendezések bruttó
állóeszköz-felhalmozásának 43,2%-os növekedésének köszönhetően. A háztartások fogyasztási kiadásai 18,8%-kal
nőttek 2021 második negyedévében, az export éves szinten 30,2%-kal, míg az import 34,9%-kal nőtt.
Szlovéniában 2,1%-os volt az infláció augusztusban
Szlovéniában a fogyasztói árak augusztusban 2,1%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, miután júliusban
2%-kal emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak augusztusban 0,1%-kal nőttek, a júliusi 0,4%-os
növekedést követően.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://webradio.hu/

Európai Unió
Az uniós határok megvédését és az afgán rászorulók oltalmazását vállalták az EU belügyminiszterei
A migrációs útvonalak szigorú ellenőrzését, az Afganisztánnal szomszédos államok támogatását, az Unió külső
határainak megvédését és a rászorulók befogadását vállalták az EU-s belügyminiszterek.
Romlott a gazdasági hangulat az unióban
Az előzetesnél nagyobb mértékben csökkent az Európai Bizottság euróövezeti gazdasági hangulatindexének augusztusi
végleges értéke az előző havi csúcsról. Az uniós hangulatindex is csökkent, a magyarországi pedig emelkedett
augusztusban. Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága, a DG EcFin (Directorate-General Economic
and Financial Affairs) jelentése szerint augusztusban 1,5 ponttal 117,5 pontra csökkent a júliusi 119,0 pontos rekordról a
gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben. Az index egy hete publikált előzetes
értéke 117,9 pont volt.
236 ezer új koronavírusos halálesetre számít a WHO Európában decemberig
Nagyon aggasztó az európai koronavírus-fertőzési adatok növekedése, az egyes országokban tapasztalható alacsony
átoltottsági szint, valamint az elmúlt hat hétben stagnáló oltakozási hajlandóság – mondta az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) európai igazgatója. Sajtótájékoztatóján Hans Kluge azt mondta, hogy 33 európai országban több
mint 10 százalékos növekedést tapasztaltak az új fertőzöttek számában az elmúlt 14 napban.
Az EU ismét lezárná a határait a koronavírus-járvány terjedése miatt
Az Európai Unió szigorúbb beutazási korlátozásokat javasolt az Egyesült Államokból, Izraelből, Észak-Macedóniából,
Koszovóból, Libanonból és Montenegróból érkezők számára, hogy elejét vegye a koronavírus további terjedésének.

A maastrichti szerződést is átírhatják a tagállamok
Megvan az igény a tagállamok részéről, hogy hozzányúljanak az európai uniós szerződésekhez, ez pedig a maastrichti
kritériumokat is érintheti. Ha így lesz, a 60 százalékos adósságszint a jövőben várhatóan emelkedni fog – erről beszélt a
VG-nek Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója, a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet
vezetője.
Igyekeznek manipulálni az EU-t a Facebook és társai
A technológiai cégek már az olajipari vállalatokat és a gyógyszergyártókat is lehagyták a lobbizásban az Európai Unió
döntéshozó fórumain. Sok tíz millió eurót költenek arra, hogy nekik tetszővé formálják az ágazatukra vonatkozó
szabályokat.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
www.24.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

FÁK-térség
Megállapodás született a Gazprommal az újabb hosszú távú gázvásárlás részleteiről
Megállapodás született az Oroszországtól való újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden részletéről jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szeptember 1-én Szentpéterváron megbeszélést
folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom igazgatótanácsának elnökével. „Minden kérdésben megállapodtunk, arra kezet
fogtunk, így már csak a megállapodás szövegezése van hátra. Erre szeptemberben sor kerül, és szeptember végig a
hosszú távú gázvásárlási szerződésünk aláírásra kerül” - mondta Szijjártó. Ennek a szerződésnek az alapján indul majd
meg a gázszállítás október elsejétől Magyarország irányába.
Elmarasztalta Oroszországot az Emberi Jogok Európai Bírósága
Elmarasztalta Oroszországot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amiért nem folytattak hatékony vizsgálatot
Natalja Jesztyemirova neves orosz emberi jogi aktivista elrablása és meggyilkolása ügyében. Az orosz illetékesek
egyelőre nem reagáltak a döntésre. Ítéletében az EJEB leszögezte, hogy nem volt elég bizonyíték annak a
megállapítására, hogy Natalja Jesztyemirovát állami titkosügynökök rabolták el, mint ahogy a meggyilkolt emberi jogi
aktivista nővére, Szvetlana Jesztyemirova állította, aki a feljelentést tette a bíróságon. A bíróság ugyanakkor
megállapította, hogy a bizonyítékok alapján kétség merül fel a vizsgálat alapossága kapcsán, és a kormány nem
bocsátotta a teljes nyomozati aktát a bíróság rendelkezésére. Az orosz hatóságok egyelőre nem reagáltak az ítéletre. Az
orosz média azt emelte ki az ítélet kapcsán, hogy nem találtak bizonyítékot az állam érintettségére.
Oroszország: nagyobb a baj, mint amit a korábbi statisztikák mutattak
A július új negatív csúcsot hozott, megduplázódott a covidban elhunytak száma az országban. A pandémia kezdete óta
nem volt olyan sötét hónapjuk az oroszoknak, mint az elmúlt július: 50,421-re nőtt a covid-fertőzött halálos áldozatok
száma, amely közel hatezerrel előzte meg az elmúlt decemberi negatív rekordot. A helyi szövetségi statisztikai hivatal
(Rosstat) által nyilvánosságra hozott adat az elhunytak számának megduplázódását jelenti a júniusi értékekhez képest,
ez pedig két okra, a delta variáns elterjedésére és az oltási program kudarcára vezethető vissza.
Oroszország: nagy bírságot kapott a booking.com
Oroszország monopóliumellenes hatósága 1,3 milliárd rubel (17,52 millió dollár) bírságot szabott ki a Booking.com
szállodafoglalási online szolgáltatóra a monopóliumellenes törvények megsértéséért. A bírságot kilenc hónappal azután

rótta ki a hatóság, hogy a szálláshelyekről szóló információk aggregátorainak piacán erőfölénnyel való visszaéléssel
vádolta a meg Booking.comot.
Oroszország: a Twittert, a Facebookot és a WhatsAppot sem kímélte
Megbírságolta egy moszkvai bíróság a Twittert, a Facebookot és a WhatsAppot az orosz állampolgárok adatainak
Oroszországban történő lokalizálását (az ország területén működő szerveren való tárolását) előíró jogszabályok
megsértése miatt. A bíróság a WhatsAppot 4 millió rubelre (16 millió forintra), a Facebookot 15 millió rubelre (60 millió
forintra), a Twittert pedig 17 millió rubelre (68 millió forintra) bírságolta.
Alig javult az orosz ipari termelés
A vártnál kevésbé nőtt az ipari termelés éves szinten júliusban Oroszországban, miközben havi szinten csökkenést
regisztráltak. Az orosz statisztikai hivatal adatai szerint tavaly júliushoz képest 6,8%-kal emelkedett az ipari termelés.
Elemzők 8,2%-os bővülésre számítottak a júniusi 10,2%-os növekedés után. A statisztikai hivatal 4,4%-ról 4%-ra
változtatta az idei első hat hónap ipari termelésre vonatkozó adatát. Elemzők arra számítanak, hogy az idén 4,6%-kal
nő Oroszország ipari termelése. A megkérdezettek egy hónapja szerényebb, 4,2%-os növekedéssel számoltak. A
gazdaságfejlesztési minisztérium továbbra is 2,0%-os bővülési ütemet vár. Oroszországban tavaly 2,6%-kal csökkent az
ipari kibocsátás.
Azerbajdzsán: nőtt az építőanyag export
Azerbajdzsán ez év júliusig közel 34%-kal növelte az építőanyag exportból származó nyereségét. Az Állami
Vámbizottság jelentése alapján az elsőhét hónap alatt Azerbajdzsán só, kén, talaj és kő, vakolatok, mész és cement
termékek exportja 19,331 millió dollárt tett ki, ami 4,869 millió dollárral (33,7%) több mint az előző év azonos
időszakában.
Azerbajdzsán: nőtt a jelzáloghitelezés volumene
Idén január-júliusban 230,5 millió manát jelzáloghitelt adtak ki Azerbajdzsánban a Jelzálog- és Hitelgarancia Alapon
(MGF) keresztül. Az Azerbajdzsáni Központi Bank adatai szerint ez 74,9%-kal több mint az előző év azonos időszakában.
A beszámolási időszakban az Alap által refinanszírozott hitelek összege mintegy 5,2-szeresére nőtt az előző évhez
képest, és elérte a 182,3 millió manátot, míg az értékpapírpiacon kötvénykibocsátás útján rendelkezésre álló források
mennyisége változatlan maradt, 105 millió manátot tett ki (1 manát = 0,59 dollár).
Kazahsztán: Megbukott a védelmi miniszter a raktárrobbanás után
A kazah elnök leváltotta Nurlan Jermekbajev védelmi minisztert a dél-kazahsztáni lőszerraktárban történt robbanásokat
követően kialakult vészhelyzet miatt. A Facebook közösségi oldalra felkerült tájékoztatás szerint Kaszim-Zsomart
Tokajev elnök, megvizsgálva a védelmi miniszter lemondási kérelmét, elfogadta azt. Korábban a védelmi minisztérium
azt közölte, Jermekbajev bejelentette, hogy kész távozni tisztségéből. Augusztus 26-án este előbb tűz keletkezett a
Zsambili terület egyik körletének raktáraiban, ahol a többi között az utászalakulatok robbanószereit – több mint ötszáz
tonna trotilt – tárolták, majd tucatnyi robbanás történt.
Ukrajna: a GDP majd egyharmadát teszi ki az árnyékgazdaság
Ukrajna állami költségvetése tavaly csaknem 280 milliárd hrivnyát (csaknem 3080 milliárd forintot) vesztett a
csempészek miatt. Andrij Liga, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogkutató Intézetének
munkatársára szerint ez az összeg a csempészetből, a hamisított és el nem számolt áruk értékesítéséből származó
veszteség összege. A szakember szerint 2020-ban az ukrán árnyékgazdaság mérete a bruttó hazai termék (GDP) 30%át tette ki. Az ukrán statisztikai hivatal jelentése szerint az ukrán gazdaság teljesítménye 5,4%-kal nőtt a második
negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. Tavaly az ukrán GDP 4 %-kal csökkent, és ez volt az első év 2015 óta,
amikor csökkent az ukrán gazdaság teljesítménye. Akkor a GDP 9,8%-kal esett. Ukrajna gazdasága 2019-ben 3,2%-kal,
2018-ban 3,3%-kal, 2017-ben pedig 2,5%-kal nőtt.

Üzbegisztán lezárja határait az afgán menekültek előtt
Az üzbég-afgán határ mostantól teljesen le van zárva, és a Termez ellenőrzőponton keresztül semmilyen szárazföldi
átkelés nem engedélyezett – közölte közleményében az üzbég külügyminisztérium. “A biztonság szavatolása érdekében
az üzbég-afgán határ jelenleg teljesen le van zárva, és a Termez ellenőrzőponton keresztül nem történik szárazföldi
átkelés” – áll az üzbég külügyminisztérium honlapján közzétett közleményben, hozzátéve, hogy az üzbég-afgán határon
lévő Termez ellenőrzőpont megnyitását a közeljövőben nem is tervezik.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
http://www.neovekedes.hu
http://www.pestisracok.hu
http://168.hu
https://profitline.hu
https://mandiner.hu
https://index.hu
https:/l/iner.hu

Kína
Már biztos, hogy elektromos autót készül gyártani a Xiaomi
Hivatalosan is elindult a Xiaomi elektromos autó üzletága, és a divízió a jelentős fejlesztések időszakába lépett – közölte
a cég. Az üzletág 300 dolgozóval indul és a tervek szerint a következő évtizedben 10 milliárd dolláros beruházást
fordítana rá a Xiaomi. Az elmúlt öt hónapban, amióta a kínai technológiai vállalat bejelentette, hogy elindítja elektromos
autó üzletágát, komoly piackutatást végzett a felhasználói körében és látogatást tett az iparági szereplőknél, annak
érdekében, hogy felépítse a divíziót - közölte a Xiaomi. Egy felvásárlást is bejelentett a kínai vállalat, 77,37 millió dollárért
veszi meg a Deepmotion nevű céget, amely vezetés automatizációs területen fejleszt.

A koronavírus elleni lezárások miatt romlik a gazdasági helyzet Kínában
Közel másfél év óta először csökkent a kínai feldolgozóipar teljesítménye augusztusban, mivel a koronavírus-járvány
terjedését megakadályozó drasztikus intézkedések, a szűk ellátási keresztmetszetek és a nyersanyagok drágulása
visszafogta a termelést. A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyigazdasági adatszolgáltató közös felmérésének adatai szerint a kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének
(BMI) értéke 49,2 pontra süllyedt az előző havi 50,3 pontról. Elemzők 50,2 pontra számítottak augusztusról.

Mekkora baj a kínai tech-óriásoknak a legújabb szigorítás?
Komoly esést szenvedtek el a tegnapi kereskedésben a Tencent és a NetEase részvényei, a két tech-óriás az online
gaming szektorban tevékenykedik Kínában - nem csoda a rossz teljesítmény, ugyanis a szabályozó hatóságok
drasztikusan csökkentették a kínai gyermekek számára engedélyezett játékidőt. A kínai technológiai szektort érintő
legújabb szigorításként a vonatkozó hatóságok még tegnap bejelentették, hogy korlátozzák a kínai kiskorúak
játékidejét - ezt követően a hét közbeni játék tilos lesz. Emellett péntek esténként, valamint ünnepnapokon, szombaton
és vasárnap a játékosok csak egyetlen órában, helyi idő szerint 20:00 és 21:00 között játszhatnak majd.
Peking arcfelismerő technológiával akarja betartatni az új intézkedéseket, és a játékosoknak ellenőrzött fiókokat kell
használniuk a játékhoz.

Kellemetlen adatok érkeztek Kínából
Kínában estek az augusztusi beszerzésimenedzser-indexek (bmi), olyannyira, hogy a szolgáltató szektorban kifejezetten
az aktivitás csökkenését vetítik előre. A feldolgozóipari bmi 50,4 pontról 50,1 pontra mérséklődött, míg a "nem
feldolgozóipari" (elsősorban a szolgáltató szektort lefedő) mutató 53,3 pontról 47,5 pontra esett. Utóbbi csökkenés nem

csak a mértéke miatt rossz hír, hanem azért is, mert ezzel bőven az 50 alatti, visszaesést jelző tartományba került. A
feldolgozóipari gyengélkedésben szerepet játszik a chiphiány, ami miatt az exportrendelések csökkennek. A nem
feldolgozóipari szektor hirtelen zsugorodása több tényezőre vezethető vissza.
FORRÁS:

https://www.portfolio.hu/

Törökország
A török gazdaság 21,7 százalékkal nőtt a második negyedévben
A török gazdaság 21,7%-kal bővült éves összevetésben 2021 második negyedévében, ami 1999 óta a legmagasabb éves
növekedési ütem. Az ország bruttó hazai terméke (GDP) folyó áron 52,4%-kal, 1,6 billió török lírára (188,6 milliárd dollár)
nőtt az április-júniusi időszakban. A szolgáltatások hozzáadott értéke 45,8, az iparé 40,5%-kal emelkedett, míg a
pénzügyi és biztosítási tevékenység ugyanebben az időszakban 22,7%-kal csökkent. A múlt hónapban a török export
16,4 milliárd dollárt ért el, 10,2%-kal nőtt éves szinten, míg az import 16,8%-kal, 20,7 milliárd dollárra nőtt. Augusztus
31-én a Moody's nemzetközi hitelminősítő 5%-ról 6%-ra módosította Törökország 2021-re vonatkozó gazdasági
növekedési előrejelzését.
Törökország kereskedelmi hiánya 4,3 milliárd dollárt tett ki júliusban
Törökország külkereskedelmi hiánya júliusban elérte a 4,3 milliárd dollárt. A júliusi adat 51,3 százalékkal haladta meg az
előző év azonos hónapját. A múlt hónapban a török export 16,4 milliárd dollárt ért el, 10,2 százalékkal nőtt éves szinten,
míg az import 16,8 százalékkal, 20,7 milliárd dollárra bővült. Törökország Németországba irányuló exportjának értéke
elérte az 1,5 milliárd dollárt, a második legfontosabb exportpartner az USA (1,1 milliárd USD), a harmadik pedig NagyBritannia (983 millió USD) volt. Júliusban Kína volt Törökország első számú importpartnere, a behozatal értéke elérte a
2,7 milliárd dollárt. Az Oroszországból származó import értéke 2,5 milliárd USD-t, a Németországból származó import
értéke pedig 1,6 milliárd dollárt tett ki.
Törökország kötelező tesztelést vezet be az oltással nem rendelkező turisták számára
Törökországban szeptember 6-tól új karanténkorlátozások lépnek érvénybe. A turisták csak negatív PCR-teszttel
léphetnek be a nyilvános helyekre. A PCR-teszt 48 óránál korábbi nem lehet. A korlátozások érvényesek lesznek a
nyilvános rendezvényeken (koncertek), nyilvános helyeken (kiállítások, múzeumok, színházak), a városok közötti
közlekedési eszközökön (repülők, buszok, vonatok stb.).
Törökország megkezdte a tárgyalásokat a tálibokkal
Recep Tayyip Erdogan, török elnök bejelentette, hogy Törökország felvette a diplomáciai kapcsolatot Afganisztán új
vezetésével. A török és a tálib vezetők egy 3 és fél órás kabuli megbeszélés során megállapodtak arról, hogy az amerikai
csapatok távozása után Törökország hadserege részt vesz majd a kabuli nemzetközi repülőtér biztonságának és
logisztikai hátterének biztosításában annak ellenére, hogy Törökország is kivonja csapatait Afganisztánból. Erdogan azt
is hangsúlyozta, hogy az első kapcsolatfelvétellel és megállapodással a török–tálib egyeztetések nem értek véget.
Magasépítés Törökországban a járvány idején
A 2020 márciusában kezdődött világjárvány jelentős zavart okozott a török gazdaságban és a magasépítésben. A 2018
második felében bekövetkezett árfolyamválság miatt az építési költségek megugrottak és jóval kevesebb épület épült
2019-ben. 2020 első félévében a gazdaság és az építőipar épphogy lábadozott, amikor a járvány kitört. 2020 első hat
hónapjában a megkezdett építések körülbelül 41%-kal növekedtek 2019 azonos hat hónapjához képest. Az állami
támogatás (a három állami bank a piaci árfolyam alatt nyújtott jelzálogkölcsönöket) 2020 június elejétől augusztus
végéig tartott és nagymértékben ösztönözte a lakáskeresletet és lakásügyletek iránti keresletet. Úgy tűnik, hogy a
megkezdett lakásépítések lendületet kaptak az állami támogatás miatt, és az építési engedélyek (melyeket túlnyomó
többségben lakóépületekre adtak ki) 2021 első félévében 45,3%-kal nőttek. Viszont szinte minden épülettípusnál nagy
a hátralék az építés alatt álló épületekben.

FORRÁS:
https://www.hurriyetdailynews.com/
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Amerikai Egyesült Államok
A vártnál kevésbé nőtt a foglalkoztatás az Egyesült Államokban
A vártnak alig több mint a felével nőtt augusztusban az Egyesült Államok nem mezőgazdasági ágazataiban a
foglalkoztatottak száma a bérfizetési és foglalkoztatási nyilvántartási szolgáltatásokat végző ADP vállalat jelentése
szerint.
Zuhanórepülésben Joe Biden támogatottsága
Közel sem biztos, hogy az amerikai elnök folyamatosan romló mutatóinak az afganisztáni kivonulás az egyetlen fő oka.
Kemény hetek állnak Joe Biden amerikai elnök mögött. Az afganisztáni csapatkivonás következtében kibontakozó
drámai eseményektől jó ideje hangos a nemzetközi sajtó, amelynek tetejébe ráadásul odahaza is gyűlnek a problémák:
a magas infláció, a mexikói határnál továbbra is fennálló migránsválság, valamint a delta variáns terjedése mind
hozzájárulhat a kormány csökkenő támogatottságához.
Pazarol a világ: 15 millió koronavírus elleni oltást dobtak ki az Egyesült Államokban
Az NBC News által megszerzett kormányzati adatok szerint az Egyesült Államokban március elseje óta legalább 15,1
millió adag Covid-19 vakcinát dobtak ki - ez a szám jóval nagyobb, mint korábban ismert volt, és valószínűleg még mindig
alulbecslése a valós számnak.
Szükségállapotot hozott New Yorkban is az Ida
A Louisiánában óriási pusztítást végző vihar elérte New Yorkot és óriási esőzéseket és áradásokat hozott a városban. A
polgármester szükségállapotot hirdetett.
Kötelezővé tehetik a gyermekek beoltását az USA-ban
Több mint 2200 kiskorú került eddig kórházba a delta-variáns miatt az Egyesült Államokban. A delta-variáns gyors
terjedése miatt jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek aránya az Egyesült Államokban, többek között a
gyermekek körében is. A koronavírus-fertőzéssel kórházba került gyermekek száma rekordot döntött, több mint 2200an szorulnak kórházi ápolásra. Dr. Anthony Fauci, a Nemzeti Allergológiai és Járványügyi Intézet (NIAID) igazgatója –
aki az aktuális pandémiahullámot az oltatlanok járványaként definiálta – indokoltnak tartja a kisiskolások beoltását is —
írja a Business Insider.
A Kínával szembeni stratégiai fölényébe fájhat az Egyesült Államoknak a sokszínűség hajszolása
A sokszínűség megsüvegelendő, ám annak mesterséges fabrikálása káros hatással lehet a reáltudományok oktatásának
színvonalára, és ezáltal a technológiai versenyben is hátrányba lehet kerülni a rivális hatalmakkal szemben –
figyelmeztet a Quillette magazinban három bevándorló matematikus, Percy Deift, Svetlana Jitomirskaya és Sergiu
Klainerman.
Szigorította az EU az Amerikából érkezők beutazását
Ismét utazási korlátozásokat vezetett be az Európai Unió az Egyesült Államokból érkezőkre. Amerikában ugyanis nő a
koronavírus-fertőzések száma és sokan kerülnek kórházba a járvány miatt. Az Európai Tanács levette az Egyesült
Államokat a biztonságos országok listájáról. A gyakorlatban ez karanténkötelezettséget jelenthet a legtöbb Európába
készülő amerikai utazó számára. Ez azonban csak ajánlás, a 27 tagország eltérhet ettől a döntéstől.

Amerika kontra Facebook: visszafordíthatják a közösségi óriás milliárdos üzleteit
Újra benyújtotta a Facebook-ellenes keresetét az amerikai kereskedelmi bizottság, a Federal Trade Commission (FTC) –
december óta támadják jogi úton a közösségi média-óriás korábbi felvásárlásait, köztük az Instagram- és a Whatsappakvizíciót is. Évekig is húzódhat a Zuckerberg-birodalom széttagolását fenyegető per, de sikeressége a fogyasztók
érdeke is lehet.
Viharok Washingtonban: agyonnyomja-e Biden elnököt Afganisztán súlya?
Azt fogjuk tenni veletek, amit ti műveltetek Donald Trumppal - figyelmeztetik a republikánusok a kormánypártot. Bár
amerikai elnök még sosem bukott bele semmilyen háborúba, az afganisztáni fiaskó súlyos terheket rak Joe Biden
nyakába. A vereség érzete megnehezíti a többi ügy vitelét, rontja a kétpárti megegyezések esélyét, amire pedig az elnök
nagyon számított, és nem kedvez az atlanti szövetség egységének sem. Mennyit romlanak a további kormányzás esélyei
a kivonulás határidejének lejártakor?
Tíz éve nem látott mélyponton a fogyasztói hangulat az USA-ban
Hasonlóan nagymértékű romlás volt tapasztalható a Katrina hurrikán által okozott pusztítás, valamint a szeptember 11i terrortámadás után.
Wisconsinban kezdenek új életet az USA-ba menekített afgánok
Több mint 25 ezer afgán menekült érkezett az elmúlt napokban az USA-ba. Ilyen kaliberű tömeges migrációra utoljára
a nyolcvanas években volt példa az Egyesült Államokban, mikor a kubaiak hajókon érkeztek és kértek menedékjogot. A
most érkező afgánok bizonytalan és keserű útja a kaotikus kabuli repülőtéren kezdődött, hogy a forróság és a tálibok
uralma elől menekülve végül az USA négy, erre a célra kiválasztott katonai bázisán landoljanak. A bázisok egyike az
erdős Wisconsinban található - és sokak számára ez lesz a végső állomás, itt kezdik el új életüket, a Fort McCoy katonai
bázis környékén.
FORRÁS:
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Kanada
Drónos szállítás kezdődik a kanadai őslakosok területén
Kanada egyik dróntechnológiai nagyvállalata, a Drone Delivery Canada (DDC) kereskedelmi megállapodást kötött a
Georgina Island First Nation (GIFN) nevű őslakos közösséggel, miszerint 2020 második felében megkezdik a drónokkal
való csomagszállítást.
FORRÁS:
www.go2fly.hu

Latin-Amerika
Részben megvan a megállapodás az argentin államadósságról
Argentína legnagyobb tartománya, Buenos Aires megállapodott a kötvényesekkel a 7 milliárd dolláros államadósság
98%-ának átstrukturálásáról - jelentette be a helyi kormány. Ezzel csaknem egy éves vita végére került pont, lecsillapítva
a feszültséget a hitelezők és a kormány közt. Az argentin államnak továbbra is problémát jelent a magas államadósság,

már a koronavírus-járvány előtt is heves viták zajlottak a befektetők és a központi kormányzat között az adósság
sorsáról.
Olyan szárazság van Brazíliában, hogy az egész ország energiaellátása veszélybe került
Nagy szárazság sújtja Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát, félő, hogy leállnak a vízerőművek is, ha ez így megy
tovább. Jair Bolsonaro brazil elnök arra kéri az embereket, spóroljanak az energiafelhasználással, hogy így előzzék meg
a vízerőművek áramkimaradását. Bolsonaro Facebook-bejelentkezése szerint kritikusan alacsony szinten van a
vízerőművekben lévő víz mennyisége, elmondása szerint 10-15% környékén. Ha folytatódik ez a vízkrízis, néhány
vízerőmű teljesen leállhat, mondta az elnök a lakosságnak címzett beszédében.
Drágább lesz a prémium marhahús
Az argentin kormány korlátozza a kivitelre szánt marhahús mennyiségét. Az argentin kormány október végéig
meghosszabbította a marhaexportra vonatkozó korlátozásokat a hazai ellátás támogatása céljából, valamint annak
érdekében, hogy megakadályozza helyi élelmiszerárak drágulását. Az intézkedésre három hónappal a félidős
választások előtt kerül sor, a baloldali Alberto Fernandez elnök ugyanis mindent megtesz annak érdekében, hogy
elkerülje az élelmiszerek hirtelen drágulását, mely rontaná pártjának esélyeit a következő választásokon.
FORRÁS:
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Afrika és Közel-Kelet
Újabb országban adnak harmadik oltást azoknak, akiket Sinopharm-vakcinával oltottak
Azoknak az Abu Dhabi-i oltott személyeknek, akik több mint hat hónappal ezelőtt kapták meg a Sinopharm vakcina
második oltását, immunitásuk megerősítése érdekében emlékeztető oltást kell kapniuk, írja a GulfBusiness. A
Sinopharm vakcinából két adaggal beoltottak 2021. szeptember 20-ig kaptak engedélyt, így az Alhosn alkalmazásban
zöld státuszt tarthatnak fenn, amíg nem kapnak emlékeztető adagot. Ezt követően már nem lesznek jogosultak a zöld
státuszra, amely a nyilvános helyekre való belépéshez kötelező.
Kuvait olajminisztere újragondolná a nemrég elfogadott olajtermelés emelését
Érdemes lenne újragondolni az OPEC+ országok által múlt hónapban elfogadott olajkitermelés növelését a következő
ülésen - mondta Kuvait olajminisztere. "A piacok lassulnak. Mivel a COVID-19 egyes területeken megkezdte negyedik
hullámát, óvatosnak kell lennünk, és újra kell gondolnunk ezt az emelést. Lehet, hogy leáll a 400 000 (bpd) emelés" mondta Mohammad Abdulatif al-Fares a Reutersnek egy kormány által szponzorált kuvaitvárosi rendezvény
szilenciumán.
Ismét készülhetnek fotók a piramisoknál, elkezdtek visszatérni a turisták Egyiptomba
Mintegy 18 hónapnyi utazási korlátozás után a turisták elkezdtek visszatérni Egyiptomba, vagyis ismét készülhetnek
fotók a piramisoknál. A lazítás pedig Egyiptom számára is komoly megkönnyebbülést jelenthet, mivel a turizmus adja
az ország GDP-jének majdnem 10 százalékát. A turisztikai minisztérium közlése szerint 2020-ban a szokásos
turistaszámnak csupán kevesebb mint a negyedét mérték, ami 55 százalékos csökkenést jelentett a szektor
hozzájárulásában a GDP egészéhez. Az idei év elejétől azonban már az egyiptomi kormány is bizakodóan kezdett
tekinteni a jövőbe.
A termékeny félhold országa állandó és súlyos szárazságra készülhet
Irak földjét évszázadokon át a „termékeny félholdként" hivatkozták, mely - a mostani ország közigazgatási határainál
jóval nagyobb területen - a közel-keleti civilizáció bölcsője volt, gazdag földjeit a Tigris és az Eufrátesz vize táplálta.
Napjainkra azonban az emelkedő hőmérséklet, a hosszan tartó aszály, a rossz vízgazdálkodás és a politika viszályok
együttesen fenyegetik kiszáradással a helyi folyókat - az országot pedig ökokatasztrófával.

Macron: Franciaország elkötelezett Irak újjáépítése mellett
Irak második legnagyobb városába, Moszulba, azon belül először az en-Núri mecsetbe látogatott augusztus 29-én a
francia elnök. A mecsetet 2017-ben robbantották fel az iszlamisták. Jelenleg folyik az újjáépítése. Emmmanuel Macron
megígérte, hogy Franciaország segítséget nyújt a város és az ország újjáépítésében.
Diktatúra, gazdasági összeomlás és instabilitás felé kormányozza Tunéziát az ország elnöke
Az észak-afrikai ország pártoktól független elnöke, Kais Saied július 25-én ragadta magához a hatalmat, amikor
leváltotta a Hichem Mechichi vezette kormányt, 30 napra felfüggesztette a parlament működését és feloldotta a
képviselők mentelmi jogát. A rendkívüli intézkedések hatálya augusztus 31-én járt volna le, az államfő azonban
határozatlan időre meghosszabbította azokat. Egyértelműen antidemokratikus lépésekről van szó, ám a tunéziai
politikai pártok és a civil szervezetek nem merik nevén nevezni a dolgot, ahogyan a Nyugat sem.
Egy női akadémikust nevezett ki alelnökének az iráni elnök
Az 58 éves Enszije Hazali az első női tagja Ebrahim Raiszi kabinetjének. Enszije Hazali személyében női egyetemi
professzort nevezett ki alelnökének Ebrahim Raiszi, Irán augusztusban beiktatott keményvonalas elnöke – jelentette az
ISNA félhivatalos hírügynökség. A tájékoztatás szerint Hazali a nő- és családügyi kérdésekkel megbízott alelnök
tisztségét fogja ellátni, írja az MTI.
Újrakezdődtek az összecsapások a Gázai övezet és Izrael határán
Újrakezdődtek augusztus 28-án a palesztin tüntetők és izraeli katonák közötti éjszakai összecsapások a Gázai övezet és
Izrael határán. Szemtanúk beszámolója szerint palesztin oldalról úgynevezett „éjszakai zavargási egységek” érkeztek az
Izraeli határhoz, gumiabroncsokat égettek, házi készítésű bombákat robbantottak, sípoltak és összecsaptak a határt
védő katonákkal.
Már nyomtatják a házakat, az építés régimódi
Villámgyorsan elkészül, környezetbarát és viszonylag olcsó: ez a 3D nyomtatással készült épületek ismérve. Dubaj azt
tervezi, hogy 2030-ban az országban az új épületek negyede 3D nyomtatással készüljön, sőt egy kerületet szentelnek a
3D nyomtatással foglalkozó vállalatok és raktáraik számára. Szaúd-Arábia a következő évtizedben másfél millió házat
tervez építeni a háromdimenziós eljárással.
Katari testvért kap a Genfi Autószalon
Európa legnagyobb autós kiállítása, a Genfi Nemzetközi Autószalon egy kétévente megrendezett testér rendezvényt
fog kapni Katar fővárosában, Dohában. Az új esemény a genfi szervezőinek és a katari turisztikai iroda
együttműködésének eredményeként születik meg.
Etiópia: árkorlátozások és állami búzaimport
A harari régió politikai vezetése árkorlátozásakat vezetett be az étolaj, a teff, a marhahús, a cement és további 37 termék
esetében. Továbbá az etióp állam 400.000 tonna búzát vásárolt az árletörés és a lakosság megsegítése céljából. A
megjelölt fő okok között szerepel az elszabadult infláció (elérte a 26,4%-ot), a termékhiány és a pandémia üzletre
gyakorolt negatív hatása.
Etiópia: kiemelkedő exportteljesítmény július hónapban
2021. júliusában az etióp export elérte a 329 millió USD forgalmat, ami 20%-os növekedést jelent az előző év ugyanazon
hónapjához képest. A legfőbb felvevő ország Szomália, amit Hollandia, USA, Szaúd-Arábia, Emirátus és Németország
követ
Nigéria: vegyes reakciók a dél-afrikai atomerőmű terv kapcsán
Az Ásványi Erőforrások és Energia Minisztérium augusztus 27-én közölte, hogy a pályázatot jövő év márciusáig tervezi
kiírni, miután a Nemzeti Energiaszabályozó jóváhagyta a 2500 MW atomerőmű beszerzését. Az ország energetikai
szakértőit sokkolta a döntés. Az ország első kereskedelmi atomerőműve 1984-ben kezdte meg működését, de nukleáris
ipara a negyvenes évek közepére nyúlik vissza, amikor megalakult az Atomic Energy Corporation (AEC) elődszervezete.
Az elmúlt években az atomenergia iránti elkötelezettség Dél-Afrikában is lelassult, ahogy a világ a megújuló

energiaforrások felé fordult. A kormány a közelmúltban kötelezte el magát az atomenergia irányába - 2019 októberében
tették közzé a terveket, hogy 2030 -ig 1 GW új nukleáris kapacitást építenek ki, és 20 évvel meghosszabbítják meglévő
erőmű élettartamát.
Zambia: az elnök leváltotta a hadsereg és a rendőrség vezetőit
Az ország új elnöke, Hakainde Hichilema leváltotta az ország legfőbb katonai parancsnokait és a rendőrség vezetőjét, és
jelezte, hogy a biztonsági erők nagyobb felelősséggel tartoznak a polgárok felé. Az elnök augusztus 29-én jelentette be
a zambiai hadsereg, a légierő és a nemzeti szolgálat új parancsnokait és helyetteseiket, valamint az új rendőrfelügyelőt.
Valamennyi regionális rendőrbiztost is felmentették feladataikból, de utódaikat még nem nevezték meg.
Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak Izraelben
Közel tizenegyezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzdő Izraelben,
s ez a szám a legmagasabb a járvány kezdete óta - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Augusztus
30-án az elvégzett több mint 150 ezer teszttel 10 947 új fertőzöttet azonosítottak Izraelben, s 7,65 százalék volt a
fertőzöttek aránya. Az eddigi csúcs a harmadik hullám tetőpontján, január 18-én mért 10 118 új vírushordozó volt.
Mesterségeshús-farm Izraelben
Egyre több helyen találkozhatunk a mesterséges hús fogalmával (a húspótlók mellett), és egyre inkább a mindennapi
étkezés részévé válnak ezek az élelmiszerek. Az izraeli „húsgyár” átadása újabb lendületet jelenthet az iparág számára.
A drónos csomagszállítás Izraelben sem fikció többé
Izraelben a koronavírus-esetek száma stabilizálódik, de a betegek száma továbbra is aggasztóan magas, ezért az ország
minden eszközt bevet a járvány ellen. A drónokat Izraelben már a tavaszi járványhullámban is bevetették. Akkor
segítségükkel ellenőrizte a rendőrség, hogy a házi karanténban lévők valóban otthon tartózkodnak-e. Magas
épületeknél az ablakhoz kellett állniuk, és az odaérkező drónokon elhelyezett kamerával lefényképezték őket.
Izraelben már a harmadik oltás időpontjához kötik a védettségi igazolvány érvényességét
Újabb 6 hónapig van érvényes védettsége annak, aki a harmadik dózist is beadatja magának. Hat hónapig érvényesek
az izraeli védettségi igazolványok a második oltás beadása után – jelentette be az egészségügyi minisztérium. Aki
azonban úgy dönt, beadatja magának a harmadik dózist is, annak attól a vakcinától számított fél évig lesz érvényes
védettsége. Az új szabály október elsejétől lép életbe.
Hogyan alakult ki Izrael vezető szerepe a mezőgazdasági technológiákban?
A források szűkössége és a külkereskedelmi lehetőségek alacsony szintje kikényszerítette az innovációt az izraeli
mezőgazdaságban. Napjainkban az izraeli agtech szektor már második az USA mögött.
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Ausztrália
Megrendszabályozná az Apple és a Google mobilfizetési rendszereit Ausztrália
Az ausztrál kormány a jelentések szerint a digitális fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatban szigorúbb szabályozásokat
vezetne be. A jelentések szerint olyan törvényeket fontolgat az ausztrál kormány, amelyek révén szigorúbban
szabályozhatná a digitális fizetési szolgáltatásokat, többek között az Apple Pay, a Google Pay vagy a kínai WeChat Pay
megoldásokat. A kormány vizsgálná azt is, hogy a fizetési rendszerek tartották-e a lépést a technológiával és a fogyasztói
igényekkel. Az utóbbi években igen népszerűvé vált mobilfizetési szolgáltatásokat ugyanis nem pénzügyi rendszerként
kezelik, így a hatósági kereteken azok kívül esnek.
Ausztrália félmillió vakcinát vásárol Szingapúrtól
Ausztrália bejelentette, hogy ötszázezer dózis Pfizer–BioNTech-vakcinát vásárol Szingapúrtól, írja a Financial Times.
Scott Morrison ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a szállítmány ezen a héten fog megérkezni az országba. A vásárlás
biztosítani fogja, hogy Ausztrália, amely az esetszámok növekedésével küzd, felpörgethesse oltási programját. Szingapúr
lakosságának már több mint nyolcvan százalékát beoltotta. E hónapban Ausztrália már Lengyelországtól is vásárolt
egymillió adag Pfizer-oltóanyagot.
Ausztráliában ismét meghosszabbítják a korlátozásokat
Ausztrália fővárosának környékén meghosszabbítják a lezárásokat – jelentette be a tartományi miniszterelnök, írta meg
a Financial Times. Andrew Barr elmondta, hogy az új határidő szeptember 17-e lesz. Addig a lakosok nem hagyhatják el
otthonukat. Az ország fővárosát, Canberrát is magában foglaló területen augusztus 31-én 13 fertőzöttet jelentettek.
A szigor ellenére felfutóban a járvány Ausztráliában
Soha ennyi új esetet nem regisztráltak Új-Dél-Wales államban. Komoly vitákat gerjeszt, hogy ennek fényében mi értelme
a lezárásoknak. A kormány is enyhítene, ha a beoltott felnőttek száma meghaladná a bő 50 százalékot.
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Új-Zéland
Új-Zélandnak nem tetszik, hogy lassan mindenki önállóan cselekvő gyilkos robotokat fejleszt
Április elején rendhagyó témát vitatott meg az új-zélandi parlament, mégpedig a gyilkos robotok elleni fellépést. A Phil
Twyford leszerelési és fegyverzetellenőrzési miniszter által szervezett eseményen azt a témát járták körbe, hogy ÚjZéland hogyan vállalhatna nagyobb nemzetközi szerepet az új technológiák szabályozásában, írja Jeremy Moses, a
Canterbury Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora a Stuff oldalán megjelent véleménycikkében.
Új-Zélandon súlyosbodik a helyzet
Nyolcvankét új koronavírus-fertőzöttet találtak Új-Zélandon, az ötödik legtöbbet a koronavírus-járvány kitörése óta –
hívja fel a figyelmet a The Guardian. Az esetek mindegyikét Aucklandben regisztrálták, közülük 62-t a város óceániai
közösségében találtak meg.
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