NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani 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. Az európai uniós
szakpolitikai aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé.
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Ausztria
Itt az osztrák rezsicsökkentés
Támogatással mérsékeli a lakossági villanyszámlát az osztrák kormány szerdai döntésével, melynek értelmében
várhatóan december 1-jétől 2900 kilowattóra éves fogyasztásig a kilowattóránkénti árból a 10 cent feletti rész maximum
egyharmadát vagy 30 centet térítene meg az osztrák kormány. Az energiaügyi minisztérium közleménye szerint egyelőre
2024. június végéig tervezik fenntartani a támogatást, amely az árváltozások függvényében körülbelül 3-4 milliárd
eurójába kerülne az osztrák költségvetésnek.
Segítséget kaptak az osztrák tanárok
Többnyelvűség, pénzügyi és digitális képzés, valamint fenntarthatóság – ezek a kulcsszavai az új tanévnek az osztrák
fővárosban. Idén húszezer elsős ült be az iskolapadba. Bécs is pedagógushiánnyal küzd, de a tanárok kaptak segítőket, az
iskolák támogatást, hogy megvegyék a tanszereket.
Minden cseppje kincs- az esővíz jobb felhasználására készül Bécs
A természetben a lehulló csapadék 80 %-a ott párologhat el, ahol földet ért, míg a beépített városi területeken ez az arány
mindössze 5 %. Bécs célja, hogy a jövőben jelentősen javuljon ez az arány. Zöldtetők, víztározók, kizöldített parkolók és
szivacsváros – a csapadék megtartásával nemcsak a zöldterületek járnak jól, de a város klímája is javul. Aspernben, Bécs
új városrészében már nagy területen alkalmazzák az utóbbi elvet. Itt a csapadék már nem a csatornahálózatba folyik,
hanem – mint a természetben – beszivárog a talajba és a zöldterületeken keresztül fokozatosan elpárolog.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.origo.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Belgiumban vízkorlátozást vezetnek be
Vízhasználati korlátozást vezettek be Vallóniában, Belgium déli, francia nyelvű régiójában jelenleg huszonhárom
települést érint az intézkedés - közölte a La Libre Belgique című belga napilap szeptember 4-én.
A holland kormány közel 30 euróra emeli a repülési adót 2023-tól
Több mint húsz euróval emelkedik a légi utasok adója 2023. január 1-jétől Hollandiában. A kormány azt reméli, hogy a 8
euróról 28,58 euróra emelkedő jegyenként számolt adó arra ösztönzi majd az utasokat, hogy fenntarthatóbb utazási
lehetőségeket, például a vonatot válasszák.
Nem jön tulipán Amszterdamból? Gázválság sújtja a holland üvegházakat, helyzetbe kerülhet a magyar
zöldségtermesztés
Közel egynegyedével csökkentették gázfelhasználásukat a holland üvegházak, miközben az ágazat 40 százaléka,
különösen a virágtermesztők bajban vannak. Egyes üvegházi növények termesztése Spanyolországba, Marokkóba,
Kenyába vagy akár hazánkba is költözhet. A magyar zöldségtermesztés a geotermikus energia üvegházakban történő
nagyarányú felhasználása miatt most relatíve jó helyzetbe kerülhet.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.turizmus.com
www.privatbankar.hu

Csehország
Jön a cseh ársapka a lakossági áram- és gázfogyasztásra
Csehország ársapkát vezet be novembertől a lakossági áram- és gázfogyasztásra, ezzel védve a háztartásokat a szárnyaló
energiaáraktól. A rendelet értelmében az áram esetében kilowattóránként hat cseh koronás (96 forint), gáz esetében
pedig három cseh koronás (48 forint) árkorlátozást alkalmaznak.

Brutális reálbércsökkenés Csehországban
Csehországban majdnem 10%-kal zuhant a reálbér a második negyedében, és a jó hír mindössze az, hogy a szakértők úgy
vélik, ennél nagyobb visszaesés már nem lesz idén. A hanyatlás kitart az év végéig.
Minden ötödik vállalat tervez elbocsátásokat a második félévben a cseheknél
A Cseh Kereskedelmi Kamara mintegy 500 vállalat bevonásával készült felmérése szerint a megkérdezett cégvezetők
18%-a számolt alacsonyabb létszámmal az év végéig, míg 72%-uk válaszolt úgy, hogy nem terveznek elbocsátásokat az
év hátralévő részében. A cseh cégek költségeik lefaragásával válaszolhatnak a megugró energiaárakra. Az orosz
gázszállítások leállása után a gáz és az áram ára is új rekordot döntött.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://www.napi.hu/

Egyesült Királyság
Újabb előrejelzés figyelmeztet tartós recesszióra a briteknél
A Brit Kereskedelmi Kamara megvágta a gazdaság növekedési kilátásait, és csak 2024 végére vár javulást. A brit gazdaság
az év végén recesszióba zuhan, és jövőre is gyengék a növekedési kilátások a Brit Kereskedelmi Kamara (BCC) legfrissebb
előrejelzése szerint. A szervezet arra számít tehát, hogy a GDP három egymást követő negyedévben zsugorodik majd; az
első megtörtént a júniussal végződött három hónapban, amikor 0,1 százalékos visszaesést mértek. A BCC a 2022-es brit
GDP-növekedésre vonatkozó várakozását 3,3 százalékra rontotta a második negyedévi 3,5 százalékról.
Befagyasztja a lakossági energiaárakat a brit kormány
A korábban tervezettnél több mint ezer fonttal alacsonyabb szinten befagyasztja a háztartási energiaárakat a brit
kormány - jelentette be Liz Truss brit miniszterelnök. Az intézkedés két évre szól.
Azt sem tudják, min spóroljanak a britek
A brit vásárlók visszafogják a ruhavásárlást és más, nem létfontosságú cikkek beszerzését, hogy fedezni tudják az egekbe
szökő közüzemi számláikat és a magasabb élelmiszerárakat. Mint arról lapunk beszámolt, a brit háztartások
kétharmadában télre beáll az energiaszegénység, amennyiben a brit kormány a tervei szerint megvonja az energiaártámogatást. Ez ellen indult egy civil kezdeményezés, melynek jelmondata „Ne fizesd ki a számlád!”.
A középosztálynak is fáj az energiaválság, már a hagyományos sütőiket is eladják a britek
Több milliót érő sütők kerülnek ki a brit háztartásokból, a tulajdonosok már nem tudják fenntartani a berendezéseket.
Egyre több család kénytelen megválni ikonikus tűzhelyétől az Egyesült Királyságban, miután napról napra drágább az
üzemeltetésük a megugrott energiaárak mellett. Az AGA sütőket eredetileg szénnel fűtötték, és a hét minden napján 24
órában bekapcsolva hagyták, manapság persze már elektromos változatban is gyártják, de a modern verziók tulajdonosai
is túl költségesnek tartják a használatát.
Nőtt az új autók eladása Nagy-Britanniában
Nagy-Britanniában 1%-kal, 68.858 darabra nőtt az új autók eladása augusztusban az egy évvel korábbihoz képest,
ugyanakkor a csak akkumulátorról üzemelő elektromos autók értékesítése 35,4%-kal emelkedett.
FORRÁS:
https://profitline.hu/
https://index.hu/
https://www.vg.hu/

Franciaország
Lassult Franciaországban az infláció
Franciaországban több mint egy év után először lassult a fogyasztói árak éves emelkedése augusztusban, de az infláció a
gazdaság minden területén érezhető, és várhatóan még hosszú ideig magas szinten marad - derül ki a francia statisztikai
hivatal (INSEE) szeptember elején közzétett adataiból.

Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak
Emmanuel Macron azt is jelezte, támogatja a közös európai gázvásárlást azért, hogy olcsóbban jussanak földgázhoz az
európai országok. Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak, amely cserébe elektromos áramot szolgáltat,
amennyiben az energiaválság miatt arra szükség lenne télen – jelentette be a francia államfő szeptember 5-én.
Az atomnagyhatalom Franciaországban felrobbant a napelempiac
Arról ugyan szó sincs még, hogy a tradicionálisan "mindent" az atomerőművekre feltevő Franciaországban felnőttek
volna a trónkövetelők az energiamixben. Ugyanakkor téved, aki továbbra is úgy gondolkodik, hogy a szél-, és a
napenergia potenciálnövekedése nem rajzolja át a nagy képet. Tavaly a francia energiamixben a zöldek elértek a 25
százalékig, most pedig mennek tovább.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.napi.hu

Horvátország
Kijöttek a részletek a horvát Mol-leány gázexport-tilalmáról
Csakis az állami tulajdonú Horvát Elektromos Műveknek adhatja el szabott áron - kilowattóránként (kWh) 0,3425 kunáért
(18,31 forint) - az általa kitermelt földgázt a Mol többségi tulajdonában lévő horvát INA olajvállalat, amelyet arra is
kötelezett a horvát kormány, hogy 10%-kal növelje a földgázkitermelést. Az állami tulajdonban lévő elektromos művek
ezt a gázt továbbítja, illetve adja el a háztartásoknak, a kórházaknak, az óvodáknak és más intézményeknek. Az
intézkedés október 1-jén lép hatályba és március végéig lesz érvényben.
Extra nyugdíjat fizet és árstopokat vezet be a horvát kormány
A horvát kormány bemutatta a megélhetési költségek emelkedése okozta válság enyhítésére kidolgozott átfogó
intézkedési csomagját, amellyel csökkenti az energiahordozók és korlátozza az alapvető élelmiszerek árát, valamint
növeli a támogatások mértékét. A teljes csomag összértéke 21 milliárd kuna (111,13 milliárd forint).
Közel 80 millió euróval támogatja a belföldi repülést a horvát kormány
Hosszú vajúdás után Horvátország kormánya elfogadta azt a határozatot, amely a Croatia Airlines és a Trade Air
légitársaságok számára nyújt összesen 78,7 millió eurós támogatást tizenkét, tisztán piaci alapon nem fenntartható
belföldi útvonal üzemeltetésére.
FORRÁS:
https://airportal.hu/
https://hvg.hu/
https://www.napi.hu/

Írország
Bejelentette a Ryanair vezére, hogy ritkítják a budapesti járataikat és fejlesztéseiket
Súlyos gazdasági visszaesésre számít Európában Michael O'Leary, a Ryanair légitársaság vezetője, aminek a magyar
utazók hatványozottan érezhetik a súlyát a kormány “idióta” különadója miatt, amit a légitársaságok profitjára rótt ki. A
cég a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban nem számít arra, hogy magyar jogi fórumokon érvényt tud szerezni az igazának,
de tovább menne uniós bíróságra, továbbá megritkítja a budapesti járatait.
A minisztériumokon kezdi az energiatakarékosságot az ír kormány
Energiatakarékossági megfontolásokból korlátozzák a fűtést Írországban a középületekben, az ott dolgozókat pedig arra
kérik, húzódjanak összébb, hogy az irodaépületekben egész emeleteket lezárhassanak - jelentette be Eamon Ryan, az
energiaügyekért is felelős miniszter.
Elnéptelenedő vidékeire telepíti Írország az ukrán menekülteket
Amióta Írország lehetővé tette a vízum nélküli belépést az ukránok számára, és szállást, illetve anyagi támogatást ajánlott
fel, 50 000 ukrán menekült érkezett hozzájuk. Az ország fennállása óta soha még ennyi menekültet nem fogadott be. A

4,8 milliós országra azonban nagy terhet ró a menekültek egyre növekvő áradata, az érkezők jó részét a vidéki Írország
eldugott zugaiban helyezik el, ahol a nagyvárosokban megszokott multikulturális, angol nyelvű környezet helyett a
helyiek sokszor csak ír nyelven beszélő, homogén közösségével találkoznak az érkezők.
FORRÁSOK:
https://www.napi.hu/
https://hu.euronews.com/
https://mandiner.hu/

Lengyelország
Lengyelország is rezsicsökkentésre készül
Jaroslaw Kaczynski szerint a kormány befagyaszthatja az áramárakat 2000 kilowattórás fogyasztásig, de aki képes saját
felhasználását legalább 10 százalékkal csökkenteni, az további kedvezményeket is kaphat.
Varsó már a válságra készül, kicsit emelt a jegybank: új ellenség a kapuknál
Még egy aprócskát emelt kamatán a lengyel nemzeti bank (NBP), és elemzők szerint úgy fest, ez már az utolsó lövés volt
az egy éve tartó inflációellenes hadjáratban. Varsó már a következő ellenségre, a recesszióra készül, amely valószínűleg
már itt is van a nyakukon.
Fújni kezd a lengyel szél
Azok után, hogy Lengyelországban megszűnt a szárazföldi szélenergiatermelők magyarországihoz hasonló, területi
alapú tiltása, Varsó behúzhatja az első strigulát: Pomerániában jelentős árammennyiséget adhat a hálózatra egy szeles
projekt.
Nagy baj lesz a lengyeleknél a vendégmunkások nélkül
A lengyel közúti fuvarozók arra figyelmeztetik a varsói kormányt, hogy ha nem könnyíti meg az ukrán és fehérorosz
teherautó-vezetők vízumának kiadását, akkor a jövő év elején számos cég lehúzhatja a rolót, mert nem marad elég sofőrje
a folytatáshoz.
Lengyel kézbe került a Szallas.hu
A lengyel tőzsdén jegyzett Wirtualna Polska Holding vásárolja meg a Szallas.hu-t is üzemeltető, az elmúlt években
nemzetközi szereplővé vált Szallas Groupot. A varsói székhelyű e-kereskedelmi és médiavállalat-csoport várhatóan 82
millió eurót fizet a PortfoLionból és magánemberekből álló tulajdonosi körnek.
Varsóban is közlekedni fog az új villany-Ikarus
A lengyel fővárosban is lehet utazni szeptembertől az új villany-Ikarusszal, egyelőre tesztüzemben. Az Ikarus 120e típusú,
tisztán elektromos hajtású, városi alacsony padlós autóbuszt korábban már Krakkóban is tesztelték, most pedig folytatja
lengyelországi turnéját.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/

Németország
Új beruházást indít el az országban a Bosch
Mérnöki központot hoz létre a Bosch csoport Zalaegerszegen, a 4,2 milliárd forintos, várhatóan 2025-ben elkészülő
beruházás kétszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter Zalaegerszegen. A tárcavezető az alapkőletételen arról számolt be, hogy az állam 1,2 milliárd forint
támogatást nyújt a projekthez, amelynek keretében a német hátterű cég autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket
és teszteléseket végez majd hazánkban.
Egyre borúsabb jövőképet festenek a német gazdaságról a szakértők
A vártnál kisebb mértékben, 1,6 százalékkal bővülhet a német GDP 2022-ben. Korábban 2,5 százalékos emelkedést
vártak. A németországi fizetések vásárlóereje az idén, illetve jövőre is 3 százalékkal csökkenhet. Ekkora visszaesésre ezen
a területen 1970 óta nem volt példa. Az inflációs várakozást is jelentősen rontotta az Ifo gazdaságkutató intézet.

Eladósodik Németország, véget ért a többletes korszak
Hosszú időn keresztül „nullás", vagy többletes volt a német költségvetés, ám ez korszak véget ért: idén és jövőre is
rekordmagas hitelfelvételre készül a német kormány. Első körben 240 milliárd euró összegben venne fel kölcsönt a
kormány, jövőre pedig újabb 81,5 milliárd euró hitelt terveztek be a büdzsébe. Ehhez azonban fel kell függesztenie az
adósságplafonról szóló törvényt.
A német gazdaságban tovább romlott az üzleti légkör, folyamatosan csökken az ipari termékek iránti kereslet
A nyár és az ősz fordulóján, azaz augusztus végén és szeptember elején a rossz hangulat tartóssá válása jellemezte a
német gazdaságot. A müncheni gazdaságkutató intézet által számított, s augusztus utolsó napjaiban nyilvánosságra
hozott üzletiklíma-index a júliusi 88,7 pontról kis mértékben, 88,5 pontra tovább csökkent.
Külföldre menekülnének a német iparcégek a magas energiaárak elől
Egy tonna alumínium előállításán a német cégek 6600 euró veszteséget termelnek. A német iparszövetség elnöke szerint
a Bundestag legújabb, 65 milliárd eurós tehercsökkentő programja sem elég, a cégek negyede azt mérlegeli, hogy
külföldre telepíti a termelőkapacitásait.
Scholz: tekintettel kell lenni az orosz földgáztól függő uniós tagállamokra
A földgázpiacot érintő európai uniós szabályozás kialakításában tekintettel kell lenni az orosz szállításoktól nagyban
függő tagállamok helyzetére. Németország sok más országgal együtt kiállt azért, hogy a földgázt ne érintsék az
Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúja miatt elrendelt büntetőintézkedések. Nincsenek is ilyen szankciók, a
nehézségeket egyedül az okozza, hogy Vlagyimir Putyin visszafogta a szállításokat, nyilvánvalóan azért, hogy gyengítse
vagy destabilizálja az európai demokráciákat.
Mégsem olyan sürgős Berlinnek a haderő fejlesztése
A NATO által megkövetelt GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási szint csak hosszú távú cél – mondta a német
védelmi miniszter, érzékeltetve, hogy Berlinnek más gondja is akad most, mint a fegyverkezés. Németországnak
kötelessége a GDP 2 százalékának megfelelő katonai kiadási szint elérése – közölte Christine Lambrecht német védelmi
miniszter. Igaz, azt is hozzátette, hogy hosszú távon. Inkább fűtenének és világítanának, mintsem fegyverkeznének.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
A Brdo–Brioni folyamatban részt vevő országok elnökei az EU bővítésének fontosságát hangsúlyozták
Az Európai Unió (EU) nyugat-balkáni bővítésének fontosságát hangsúlyozták a stabilitás érdekében a Brdo–Brioni
folyamatban részt vevő országok elnökei a kezdeményezés szlovéniai csúcstalálkozójának plenáris ülését követően,
amelyen Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Koszovó és Albánia
államfői vettek részt. A jelenlévő országok vezetői emellett felszólították az EU-t, hogy az év végéig adja meg BoszniaHercegovinának a tagjelölt státusát, és vezessen be a térség valamennyi országára vonatkozóan vízummentességet,
valamint álljon ki a Nyugat-Balkán mellett a gazdasági és energiaválság következményeinek enyhítése érdekében.
Egyre súlyosabbak a NATO-tagországok ellen indított kibertámadások
Albánia megszakította Iránnal a diplomáciai kapcsolatait, mivel „meggyőződött róla”, hogy a közel-keleti ország célzott
kibertámadásokat indított kormányzati rendszerei ellen. A helyzetet Edi Rama albán miniszterelnök annyira súlyosnak
értékelte, hogy 24 órát adott az iraki diplomatáknak az ország elhagyására. A szintén NATO-tag Montenegróban olyan
durva külső támadás érte a kormányzati és állami rendszereket, hogy a szakértők – köztük az amerikaiak – azt tanácsolták
a kormánynak: a védelem teljes kiépítéséig kapcsolódjanak le az internetről és a belső hálózatokról. Az augusztus 20.
körül indult összehangolt támadás Montenegróban is a kritikus infrastruktúrát, többek között az online kormányzati
információs platformokat, a banki, a vízellátó és villamosenergia-rendszereket érte, és éri még a mai napig is.

Novák Katalin: Magyarország támogatja Szerbia mielőbbi uniós csatlakozását
Magyarország a jövőben is támogatja Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozását – ezt erősítette meg szerbiai
látogatása során Novák Katalin köztársasági elnök. Novák Katalin azt is leszögezte: nehéz időszak következik, a háború
nem fog egyhamar véget érni. A magyar államfő megköszönte a szerb erőfeszítéseket, amelyet annak érdekében
tesznek, hogy Magyarországra se juthasson el jelentős tömegű bevándorló, és bejelentette a családbarát elnökök
hálózatának létrehozását is, Aleksandar Vucic szerb államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján Belgrádban.
Csak messziről követi a trendet a szerb jegybank
Kamatot emelt a szerb jegybank, igazodva ezzel az általános trendhez, amelyben a jegybankok az infláció ellen próbálnak
fellépni. Déli szomszédunk alapkamata azonban még mindig igen alacsony, mindössze 3,5%. Az emelés mértéke 50
bázispont, így 3-ról 3,50%-ra emelkedett a ráta. Az előző emelés augusztusban volt, akkor ennek mértéke 25 bázispont
volt, a kamatemelési ciklus pedig az év elején kezdődött Szerbiában, amikor mindössze 1% volt az alapkamat.
Egymilliárd dollár kölcsönt kap Szerbia az Egyesült Arab Emírségektől
Az Egyesült Arab Emírségek és Szerbia megállapodást írt alá arról, hogy egymilliárd dollárt kölcsönöz Belgrádnak
rendkívül kedvező feltételekkel (3%-os kamattal). Szerbia várhatóan készenléti megállapodást ír alá a Nemzetközi
Valutaalappal, amely további támogatást biztosítana.
Egyre jövedelmezőbb a török–szerb barátság
A két ország kereskedelmi kapcsolatai folyamatosan fejlődnek. Számos török vállalat fektetett be az utóbbi években
Szerbiában, több mint 1200 cégben mintegy 10 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. A török vállalkozók, üzletemberek
további üzemek, vállalkozások megnyitását tervezik. Az első félévben a két ország közötti kereskedelmi forgalom elérte
az 1,2 milliárd eurós szintet, 35 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. 2021-ben az éves kereskedelmi forgalom
1,73 milliárdot tett ki, az idei évben a trendet előrevetítve elérheti a 2,5 milliárdos szintet.
Albán-szerb energetikai és bányászati együttműködés
Szerbia és Albánia kormánya együttműködési megállapodást írt alá az energia és a bányászat területén, melynek
értelmében a két ország együttműködik az energetikai beruházásokban, mint például az albániai LNG-terminál
építésében.
Az albán kormány megemelte a béreket és a nyugdíjakat
Az albán kormány intézkedési csomagot fogadott el az az infláció és az energiaválság negatív hatásainak
ellensúlyozására, amely szerint a havi minimálbér 32000 lekről 34000 lekre (289 EUR) nő, továbbá megemelik a
nyugdíjakat és az állami alkalmazottak fizetését is.
A horvát és a török államfő nem ért egyet Bosznia kérdésében
Recep Tayyip Erdogan török és Zoran Milanovic horvát államfő ellentétes véleményen volt Bosznia-Hercegovinával
kapcsolatban zágrábi találkozójukon. A török elnök, aki boszniai és szerbiai vizit után érkezett egynapos hivatalos
látogatásra Horvátországba, megismételte két nappal korábbi szarajevói kijelentését, miszerint a bosnyák, a szerb és a
horvát vezetőknek kell megállapodniuk Bosznia-Hercegovina választási reformjáról. A horvát elnök ezzel szemben úgy
véli: a változtatásokat a nemzetközi közösség főképviselőjének kell előírnia.
Bosznia-Hercegovina gazdasága 2,1 százalékkal bővülhet 2022-ben
Bosznia-Hercegovina gazdasági növekedése 2022-ben elérheti a 2,1 százalékot a kormány Gazdasági Tervezési
Igazgatósága (DEP) szerint. A 2023-2025-ös időszakban az ország gazdasága várhatóan éves szinten átlagosan 3,2
százalékkal bővül majd.
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke éves szinten 8,2%-kal nőtt az első félévben
Jegybanki adatok alapján az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke (FDI) 2022 első
félévében 289,1 millió eurót (288,9 millió dollárt) tett ki, szemben a 2021 azonos időszakában elért 267,3 millió eurós nettó
eredménnyel. Csak a második negyedévet tekintve az FDI értéke elérte a 156,3 millió eurót, szemben az egy évvel korábbi
220,2 millió euróval.
Magyarország közvetítő szerepet tölt be a Nyugat-Balkán és az Európai Unió között
Koszovóba látogatott Novák Katalin magyar köztársasági elnök, aki Vjosa Osmani koszovói államfővel folytatott
megbeszélést. Az erről tartott sajtótájékoztatón Pristinában Novák Katalin azt mondta, hogy Magyarország közvetítő
szerepet tölt be a Nyugat-Balkán és az Európai Unió között. A magyar államfő kiemelte: Európa békéjéhez és

stabilitásához szükséges, hogy a Nyugat-Balkánon béke és biztonság legyen, amihez hozzájárulnak a békefenntartó
erők, valamint a várható európai uniós tagság is a Nyugat-Balkán államai számára.
Kölcsönös diplomáciai látogatások Szerbia és Koszovó között
Szerbia és Koszovó között továbbra is nagy a feszültség a rendszámtáblák miatt. A békülés érdekében zajlanak kölcsönös
látogatások Belgrád és Pristina részéről is. Két koszovói miniszter a dél-szerbiai koszovói közösséghez látogatott, a szerb
miniszterelnök meglátogatta az észak-koszovói szerb közösséget. Ana Brnabic, Szerbia miniszterelnöke világos és
egyszerű üzenetet küldött, mint mondta: a béke, a stabilitás és a tolerancia üzenetét. Különösen fontos számára, hogy
egy ilyen rendkívül nehéz helyzetben látogatott Koszovóba és Metohiába, elégedett, hogy a júliusi provokációk ellenére
is sikerült megőrizni a békét.
Koszovó GDP-je 3 százalékkal nőhet 2022-ben
A jegybank szerint Koszovó gazdasági teljesítménye 2022-ben várhatóan 3%-kal nő a 2021-es 10,5%-os növekedést
követően, az ukrajnai háború okozta megnövekedett kockázatok miatt. A jelentés szerint 2022-ben az átlagos infláció 11
százalékos lesz, mivel az áremelkedés felgyorsult trendje az év hátralévő részében is folytatódni fog.
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Olaszország
Az olaszok harmada nem tudja majd fizetni a rezsiköltségét
Az olaszok már az ügyvivő kormány által meghirdetett energiatakarékossági program előtt rövidebbre húzták a
nadrágszíjat a közölt felmérések szerint, melyek azt mutatják, hogy az olaszok több mint fele nehezen tudja fizetni a
lakásbéreket, harmaduknak pedig karácsonyra nem lesz pénze a rezsire. Az egyik legnagyobb olaszországi élelmiszerüzletláncot üzemeltető Coop közölte adatait a lakosság fogyasztási szokásairól.
Arra kérik az olaszokat, hogy tésztafőzéskor is spóroljanak a gázzal
Gázfogyasztási takarékossági programot tett közzé az olasz kormány, amelynek értelmében lerövidül a fűtési szezon, a
középületeket pedig legfeljebb 17 fokra fűtik fel. A Mario Draghi vezette ügyvivő kormány számításai szerint az őszi-téli
időszakban 5,3 milliárd köbméterrel kell csökkenteni a földgázfogyasztást, így lehet megfelelő mennyiséget tartalékolni
arra az esetre, ha az Oroszországból érkező gázszolgáltatást megszakad.
FORRÁS:
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Románia
Novák Katalin az orosz energiától való függetlenedésről beszélt Klaus Iohannisszal
Tizenkét éve nem járt hivatalosan Bukarestben magyar államfő, így most új fejezet nyílik a két ország
együttműködésében – jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök Bukarestben román kollégájával, Klaus Iohannisszal
tartott sajtótájékoztatóján. Megbeszélésük témája volt egyebek mellett Románia schengeni térséghez való csatlakozása,
energetikai kérdések és az energiafüggőség, a Romániában élő magyarok helyzete, és az ukrajnai háborúból menekültek
megsegítése.

Dübörög a román gazdaság
Romániában csaknem 44 százalékkal nőttek a külföldi közvetlen tőkeberuházások az idén az első hét hónapban a tavalyi
év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban 5,505 milliárd euró áramlott a román gazdaságba a tavalyi első hét
hónapban jegyzett 3,83 milliárd euróhoz képest. Az első hét hónapban a román folyó fizetési mérleg hiánya elérte a 14,931
milliárd eurót, ami 5,809 milliárd euróval haladja meg a tavalyi azonos időszakban jegyzett 9,122 milliárd eurót.
Romániában mehet az ipar, akkor is, ha sok energia kell hozzá
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Románia 2030-ig másfél milliárd euróval támogassa azokat a nagy energiaigényű
ipari fogyasztókat, amelyeknek a működését a magas energiaárak mellett az üvegházhatású gázok kibocsátására
kivetett "klímaadó" is veszélyezteti.
A román kormány csökkentette az áramfogyasztási támogatási limitet
A román kormány módosította az energiaárak korlátozásáról szóló, tavasszal kiadott rendeletét, és az eddigi 300
kilowattóra helyett 255 kilowattórában határozta meg azt a havi villamosenergia-fogyasztást, ameddig a
kilowattóránként 0,80 lejes (66 forint) ársapkával védi a lakossági fogyasztókat a piaci áraktól.
Romániában tovább drágult az élet, még nem tetőzik az infláció a régióban
Tovább gyorsult az áremelkedés Romániában, a legutóbbi adatok nem azt mutatják, hogy tetőzött az infláció KözépEurópában, bár a régió legnagyobb gazdaságai között vannak jelei a kiegyenlítődésnek. A román adat a vártnál rosszabb
volt: a drágulás éves üteme a júliusi 14,96 százalékról 15,32-ra gyorsult, pedig az elemzők minimális emelkedést vártak.
Ez majdnem két évtizedes rekord, ezzel együtt a régió négy legnagyobb gazdaságai között a román adat a
legalacsonyabb, hiszen a magyar ráta 13,7-ről 15,6 százalékra, a lengyel 15,4-ről 16,1-re pörgött fel (és az infláció
emelkedésének aligha van vége).
A csőd szélén a Blue Air, a Wizz Air mentheti ki az utasokat
A román kormány segítséget nyújt a Blue Air légitársaság leállása miatt külföldön rekedt román állampolgárok
hazaszállításához. A román Blue Air fapados légitársaság, melyben az államnak 75%-os részesedése van, a csőd szélére
került. Több ezer utas rekedt a reptereken szeptember 6-án, miután a Blue Air légitársaság szeptember 6-tól 12-ig
felfüggesztette valamennyi romániai járatát. A járatokat azért kell törölni, mert a környezetvédelmi minisztérium
elrendelte a társaság bankszámláinak a zárolását, így nem tudják fedezni a napi működési költségeket. A Wizz Air
bejelentette, hogy a légitársaság három új járatot indít Bukarestből, további öt gépet telepít a román fővárosba, és készen
áll arra, hogy átvegye a Blue Air utasait.
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Szlovákia
A szlovák államfő betömte a négy lukat a szlovák kormányban
Zuzana Caputová szlovák államfő, miután elfogadta a kormánykoalícióból korábban kilépett, liberális Szabadság és
Szolidaritás (SaS) minisztereinek lemondását, a külügyi tárca új vezetőjének Rastislav Kácert, Szlovákia korábbi
washingtoni, budapesti, illetve prágai nagykövetét nevezte ki. A gazdasági tárca élére Karel Hirman energetikai szakértő
került, az igazságügyi tárcát pedig Viliam Karas, a szlovák ügyvédi kamara (SAK) elnöke vezeti majd. Az oktatási
minisztérium éléről távozó Branislav Gröhling posztját ideiglenesen Eduard Heger miniszterelnök tölti be. Az SaSminiszterek távozásával Eduard Heger mostantól kisebbségi kormányzásra kényszerül.
Népszavazáson dönthetnek a kormány sorsáról a szlovákok
Zuzana Caputová szlovák államfő kiírja azt a népszavazást, amelynek kezdeményezői mintegy 400 ezer aláírást
gyűjtöttek össze az Eduard Heger vezette kormány azonnali menesztése, illetve az alkotmány népszavazásokról szóló
részének módosítása céljával.

Megoldódott Szlovákia gázhelyzete a következő télre?
Szlovákia aláírta a szerződést a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról, amely Olaszországon keresztül fog érkezni.
Az ExxonMobile és a Szlovák Gázművek (SPP) közti együttműködésről van szó. A szerződés aláírására Eduard Heger
(OĽaNO) miniszterelnök római látogatása alkalmával került sor. A szlovákiai tározók térfogatának 10%-át biztosítja a
szerződés, Heger szerint a cseppfolyósított földgáz 2022 utolsó negyedévében és 2023 első negyedévében érkezik meg.
FORRÁS:
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Szlovénia
Egymilliárd euróért vehet szlovéniai bankot a magyar milliárdos, rábólintott az EKB
Megkapta az Európai Központi Bank (EKB) engedélyét a szlovén Nova KBM átvételére az OTP. Ez eddig a legnagyobb
felvásárlásuk, aminek eredményeként Csányi Sándor cégcsoportja mind a hitel-, mind pedig a betétállomány
tekintetében piacvezető lesz a szlovén bankpiacon, közel 30 százalékos részesedéssel. A teljes átvételhez az OTP-nek már
csak a szlovén versenyhivatal (AVK) engedélyére van szüksége, amely nem hivatalos információk szerint a következő
napokban megérkezhet.
Bekérette a szerb nagykövetet a szlovén külügyminisztérium
A szlovén külügyminisztérium bekérette Szerbia ljubljanai nagykövetét Aleksandar Vučić szerb államfő kijelentései miatt,
melyeket Borut Pahor szlovén államfő hivatalos belgrádi látogatása alatt tett. A szlovén külügy sérelmezi Vučić azon
megjegyzését, miszerint „hogyan magyarázhatja meg saját népének, hogy Szerbia Oroszország ellen vezet be
szankciókat, nem pedig Szlovénia ellen". Mint mondta, Oroszország nem sértette meg Szerbia területi integritását, míg
Szlovénia igen, mégpedig azzal, hogy elismerte Koszovó függetlenségét. A szlovén külügynek meglepetést okozott Vučić
kijelentése, mivel Szlovénia sohasem rejtette véka alá Koszovóval kapcsolatos álláspontját.
FORRÁS:
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Európai Unió
Vegyes összetételben lassul Európa
Lassult az euróövezet és az Európai Unió gazdasági növekedése a második negyedévben éves szinten, míg az idei első
negyedévhez képest az euróövezetben gyorsult a bővülés, az EU egészében azonban lassult az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat szeptember 7-én ismertetett adatai szerint.
Történetének legnagyobb mértékű, 75 bázispontos kamatlábemelését jelentette be az EKB
Történetének legnagyobb mértékű kamatlábemelését jelentette be az Európai Központi Bank. Az új, 1,25 százalékos
irányadó kamattal az eurózóna vágtató inflációját igyekszik megfékezni a Christine Lagarde vezette szervezet.
Az EU átvágja a nagy brexit csomót
Új javaslattal állt elő az Európai Bizottság a brexit megoldhatatlannak látszó öröksége, az úgynevezett északír protokoll
megoldására. A Nagy-Britanniából Észak-Írországba áramló áruk vámellenőrzését azzal a módszerrel egyszerűsítenék,
amit a korábbi londoni kormányok ígértek, de képtelenek voltak megvalósítani. Ettől persze a brit fél elutasíthatja a
javaslatot.
Óriási gázmezőkön ül Európa, mégsem tudja kitermelni
Becslések szerint Európa alatt több palagáz található, mint Amerikában, mégis importra szorul a kontinens. A fő
problémát a magas népsűrűség jelenti.
Mi lesz az európai iparral?
Az orosz energiaembargó jelentős károkat okoz a kontinens gazdaságának, főként bizonyos iparágakat rombolva le.
Ennek a hatása azonban az egész ellátási láncon végigfuthat.
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FÁK-országok régió
Medvegyev: Kijev adja meg magát Oroszország feltételei szerint
A korábbi orosz elnök, aki most Oroszország biztonsági tanácsának helyettes vezetője, reagált Volodimir Zelenszkij CNNnek adott interjújára. Az ukrán elnök azt mondta az amerikai tévécsatornának, hogy nem úgy látja, hogy az oroszok
készek lennének konstruktívan tárgyalni, ő pedig nem tárgyal olyanokkal, akik ultimátumokat fogalmaznak meg. Azt is
mondta, hogy bármilyen megegyezést csak akkor kész aláírni, ha az orosz erők elhagyják Ukrajna területét.
A CIA igazgatója szerint egyértelmű: Oroszország elvesztette a háborút
A New York Times szerint William Burns, a CIA igazgatója úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin és az orosz haderő elvesztette
a háborút Ukrajnában. William Burns szerint Putyin alábecsülte az ukránok eltökéltségét, amikor februárban a megszállás
mellett döntött, és most ugyanezt a hibát követi el, amikor Kijev nemzetközi támogatásáról van szó.
Oroszország Észak-Koreához fordul
Az orosz hadsereg – az exportellenőrzés és a szankciók miatt – súlyos ellátási gondokkal küzd, ezért Észak-Koreától vesz
fegyvereket. Washington arra számít, hogy Oroszország a jövőben még több katonai felszerelést próbál vásárolni ÉszakKoreától – írja az Index, egy CNN-nek nyilatkozó amerikai tisztviselőre hivatkozva. Az észak-koreai fegyvervásárlás hírét
először a The New York Times szellőztette meg. Moszkva és Phenjan még az ötvenes évek koreai háborúja során fűzte
szorosra kapcsolatait. Az egykori Szovjetunió anyagilag is támogatta az észak-koreai rendszert.
Az EU az Oroszországgal fennálló vízumkönnyítési megállapodás teljes felfüggesztéséről határozott
Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amely teljes egészében felfüggeszti az EU és Oroszország közötti
vízumkönnyítési megállapodást – közölte az uniós tanács pénteken. A határozat értelmében mostantól az orosz
állampolgárokra az uniós vízumkódex általános szabályai vonatkoznak. A szabályok értelmében egyebek mellett
harmincötről nyolcvan euróra emelkedik a vízumkérelem díja, a kérelmezőknek több igazoló dokumentumot kell
benyújtaniuk, meghosszabbodik a vízumkérelem elbírálásának határideje, és szigorúbbá válnak a többszöri beutazásra
jogosító vízumok kiadását érintő szabályok.
Orosz, grúz, kirgiz munkásokkal pótolnák a hiányt: hiába dolgozik a magyarok 74%-a, ez sem elég
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat gyorsjelentése szerint augusztusban 231 091 álláskeresőt tartottak nyilván, számuk
az egy évvel korábbihoz képest közel tizedével csökkent - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) pénteken a
Facebookon. A korábbi rekordot közel 235 ezer fővel 2019 decemberében rögzítették. Idén májusban megdőlt ez a csúcs,
nyáron pedig még alacsonyabban, 230-231 ezer fő körül alakul a mutató. A járványhelyzet előttinél is kedvezőbb értékek
a 2010-es szinthez képest több mint 420 ezer fős csökkenést jeleznek - tájékoztatott a tárca.
A kazah elnök új gazdaságpolitikát hirdetett
Új gazdaságpolitikát hirdetett a kazah elnök csütörtökön, és azt ígérte, hogy elejét veszik a túlzó állami beavatkozásnak.
Kaszim-Dzsomart Tokajev azt mondta: az új gazdasági irányvonal prioritása a magánvállalkozói kezdeményezés
ösztönzése, vagyis eltávolodás az államkapitalizmustól és a gazdaságba való túlzó állami beavatkozástól, illetve a
versenyhelyzet megteremtése, azaz esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára. Az államfő fontos tényezőként
emelte ki a nemzeti jövedelem igazságos elosztását.
Közép-Ázsia kereskedelmi útvonala felértékelődik, méghozzá Oroszország kárára
Az Oroszországon átvezető teherszállítási útvonal, amely évtizedekig a fő szárazföldi összeköttetése volt Európának és
Kínának, problémássá vált a Moszkva elleni szankciók okozta fennakadások miatt. A Közép-Ázsián és a Kaukázuson
keresztül haladó árutranszport 2022 végére várhatóan a múlt évi hatszorosára, azaz 3,2 millió tonnára fog nőni. A
rövidebb, Közép-Ázsián keresztül vezető útvonal új érdeklődést váltott ki, ami miatt erősödik a regionális integráció a
"Középső folyosó" mentén. A folyosó földrajzilag a legrövidebb útvonal Nyugat-Kína és Európa között, amely az
Oroszországon keresztül vezető északi útvonal életképes alternatívájává szeretne válni. Az érintett országok, köztük
Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán és Törökország kormányai gyorsan reagáltak az eseményekre, és 2022. március 31-én
nyilatkozatot írtak alá a térségen keresztül történő szállítási lehetőségek javításáról.
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Kína
Máris helyreállt a hitelezés Kínában
A kínai bankok augusztusban 1250 milliárd jüan (181 milliárd dollár) új hitelt bocsátottak ki nemzeti valutában, szemben
a júliusi 679 milliárd jüannal - közölte az ázsiai ország központi bankja pénteken. Szakértők nagyobb összegre, 1480
milliárd jüanra számítottak augusztusra, miután tavaly augusztusban 1220 milliárd jüan volt. A kínai jegybank azt szeretné
elérni, hogy a bankok növeljék hitelezésüket az ország gazdaságának élénkítése céljából, miután a bővülés lassult a
koronavírus-járvány miatt a második negyedévben több kínai nagyvárosban tavasszal bevezetett karantén miatt.
Folytatódik a Covid-őrület Kínában, a pártkongresszus előtt még magasabb fokozatba kapcsoltak
Kína fokozza koronavírus elleni védekezést a Kommunista Párt kulcsfontosságú ülésének közeledtével, és tovább
korlátozza a belföldi utazást, miközben az ország nagy része továbbra is szigorú lezárást alatt áll - írja a Bloomberg. A
Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön egy sor intézkedést jelentett be, amelyek a jövő hónap végéig lesznek
érvényben a vírus elleni küzdelem érdekében, miután a járvány a lassulás kevés jelét mutatja. A hatóságok felszólították
az állampolgárokat, hogy jövő héten az őszi fesztivál és az októberi nemzeti ünnepen - a belföldi turizmus szempontjából
általában kulcsfontosságú időszakokban - minimalizálják az utazásokat, és felkérték a helyi önkormányzatokat, hogy a
fertőzöttségi szinttől függetlenül rendszeresen vizsgáljanak meg minden lakost.
Kína köszöni szépen, szívesen megveszi féláron az orosz gázt
Kína a világpiaci árnál jóval olcsóbban vásárol gázt Oroszországtól, a deal mindkét ország számára előnyös. Az
Oroszország keleti részén található Szahalin-2 LNG-exportáló üzem több szállítmányt adott el Kínának decemberig tartó
szállításra a jelenlegi azonnali ár közel feléért egy, a hét elején lezárult tender keretében - közölték az ügyet ismerő
kereskedők. Ez a deal is egy azok közül, amelyek eredményeként Kína 2020 óta nem látott volumenben importál LNG-t
Oroszországból.
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Törökország
A török monetáris politika és a szankciók metszete
A háború kirobbanása óta egyöntetűen elmondható, hogy a nyugati országok egyre inkább eltávolodtak Oroszországtól,
ezzel is megpróbálva leválasztani őt a világgazdasági vérkeringésről. Törökország érdekes pozíciót vett fel a konfliktus
kezdete óta. Egyfajta semleges, közvetítő szerepet próbál betölteni, ami az ukrán kikötőkből való gabonaexport
újraindításában sikeresnek is bizonyult. Törökország helyzete az orosz-ukrán dichotómiában is érdekes, hiszen fegyverrel
támogatja Ukrajnát, ugyanakkor nem fogadta el az Oroszország elleni szankciókat.
Nyolcvan százalék fölé emelkedett a török infláció augusztusban
Augusztusban 80,2 százalékkal emelkedtek az árak az egy évvel korábbi azonos időszakhoz viszonyítva a júliusi 79,6
százalék után. Elemzői vélemények szerint szeptemberben tetőzhet a drágulás, az év végére a ráta 70 százalék közelébe
lassulhat, a jegybank előrejelzése 60 százalék.
Újabb lendületet adnak az amúgy is száguldó török inflációnak
Szeptember elejétől 50 százalékkal emelkedtek a villamosenergia- és gázárak az ipari felhasználók, illetve 20 százalékkal
a lakossági felhasználók számára. Az energiaárak növekedése várhatóan 0,8 százalékponttal növeli az inflációt. A
többletkiadásokat a vállalatok a fogyasztókra hárítják, tovább erősítve a fogyasztói árakra nehezedő nyomást.
Törökország importfüggő földgázból és kőolajból, a helyzetet pedig tovább rontja, hogy a pandémia óta a
gázfelhasználás jelentősen megnövekedett. A világ földgázpiacán bekövetkezett áremelkedések, továbbá líra dollárral
szembeni tavalyi 44, az idén eddig 27 százalékos leértékelődése hozzájárul a felpörgő dráguláshoz.

Balkáni körúton járt a török elnök
Recep Tayyip Erdogan török elnök Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Horvátországban tett látogatást szeptember
elején. Törökország egyre fontosabb gazdasági szereplővé kíván válni a térségben, a balkáni körút jelentőségét mutatja,
hogy a török elnököt több tucatnyi gazdasági szereplő is elkísérte. A különféle gazdasági egyezmények mellett Erdogan
felajánlotta segítségét a térség sürgető biztonsági kérdéseinek, nevezetesen a boszniai belső feszültségek, valamint a
Szerbia és Koszovó közötti helyzet megoldásában.
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Amerikai Egyesült Államok
Lassult az amerikai feldolgozóipar teljesítménynövekedése
Csökkent az amerikai gazdaság teljesítménye augusztusban az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet
feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) felmérése alapján.
Biden 20 millió amerikainak törölte el a diákhitel-tartozását
Nagyszabású diákhitel-elengedésről tett bejelentést szerdán az amerikai elnök: a hiteltartozások zöme 10, illetve 20 ezer
dollárral csökken, a költségvetés ezzel mintegy 300 milliárd dolláros bevételről mond le.
Amerikában épít akkumulátorgyárat az LG és a Honda
A japán Honda és a dél-koreai LG egy óriás akkumulátorgyárat épít fel közösen az Egyesült Államokban, a beruházás
értéke 4,4 milliárd dollár (mintegy 1790 milliárd forint).
Az USA korlátozná a Kínába irányuló befektetéseket
A Bloomberg értesülései szerint a Biden-adminisztráció biztonsági okokra hivatkozva korlátozná a Kínába irányuló
amerikai befektetéseket, ami tovább növeli a két hatalom közti feszültséget. Az USA saját pozícióját szeretné tovább
javítani a technológiai versenyben, azok után, hogy augusztusban 52 milliárd dolláros csomagot fogadott el az amerikai
félvezető gyártók támogatására.
Kitiltja az amerikai csipeket a kínai piacról az USA
Az amerikai kormányzat felszólította a nagy amerikai csipgyártó vállalatokat, hogy a legfejlettebb, mesterséges
intelligenciához használható csipeket ne exportálják Kínába. Az USA ezzel akarja elkerülni, hogy a technológiát Peking
katonai célokra használhassa fel. Az Nvidia és az AMD aggódik, hogy teljesen elveszíthetik a kínai bevételeiket a döntés
miatt.
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Kanada
Kanada történelmi gazdasági hibát követ el
Mi lehet az oka, hogy a világ egyik legnagyobb földgázkitermelő országa gyakorlatilag semmit nem tud profitálni az
európai energiaválságból?
Tárgyalni kezdett a Tesla és Kanada kormánya egy új gyár építéséről
Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója többször utalt már egy kanadai üzem építésére, legutóbb az autógyártó éves
részvényesi közgyűlésén a múlt hónapban. Most pedig Kanadából származó jelentések szerint a Tesla képviselői már
számos helyszínt meglátogattak Ontario és Québec tartományban.

Kanada és Ausztrália sem cseréli le pénzeit
Kanada és Ausztrália nem cseréli le egyetlen fizetőeszközét sem, amelyen II. Erzsébet királynő arcképe látható. A
bankjegyek és az érmék továbbra is forgalomban maradnak, nincs arra vonatkozó jogszabály, hogy azokat le kellene
cserélni, ha változik az uralkodó személye. Világszerte több milliárd bankjegyen szerepel a múlt hét csütörtökön elhunyt
uralkodó képmása.
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Szijjártó Péter a magyar-perui gazdasági együttműködést igyekezett szorosabbra fűzni Limában
Megvan az alap a Magyarország és Peru közötti együttműködés fejlesztéséhez, ami a mostani válságos időszakban
segíthet a magyar gazdaság növekedésének fenntartásában – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter csütörtökön Limában a tárca közleménye szerint, melyet az MTI közölt. A Roberto Sánchez
külkereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel való tárgyalása után Szijjártó elmondta, hogy az ukrajnai háború
példátlan gazdasági, politikai és biztonsági kihívások elé állítja a világot, ami szerinte megnöveli a megbízható
partnerségek jelentőségét, főleg egy olyan ország számára, amely annyira nyitott gazdasággal rendelkezik, mint
Magyarország.
Szijjártó Péter: Minden adott a magyar-argentin gazdasági együttműködés fejlesztéséhez
Minden adott Magyarország és Argentína gazdasági együttműködésének fejlesztéséhez részben annak köszönhetően,
hogy a két ország között nincsen semmifajta politikai vita - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
szerdán Buenos Airesben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nap folyamán a
magyar gazdaság iránt érdeklődő helyi nagyvállalatok képviselőivel találkozik, majd hosszabb programon vesz részt
argentin kollégájával.
Komoly tiltás: ha nem adnak töltőt, nem is árulhatják az iPhone-t Brazíliában
Néhány más országhoz hasonlóan Brazíliában is rosszul fogadták, amikor 2020-ban az iPhone 12-k doboza kissé „hiányos”
volt, ugyanis a gyártó szándékosan kihagyta a töltőadaptert és a fülhallgatót. Pénzbírságra is ítélték emiatt az Apple-t,
most viszont ennél jóval súlyosabb döntést hoztak. Mindenképpen emlékezetes telefoncsalád marad az iPhone 12
sorozat: ezeknél a modelleknél döntött úgy az Apple, hogy – környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyja a
töltőadaptert és a fülhallgatót a dobozból. Persze nem minden országban fogadták jól ezt a döntést, Franciaországban
például arra kötelezték az Apple-t, hogy tegye csak szépen vissza a dobozba a fülest, ugyanis egy francia törvény szerint
a technológiai vállalatoknak kötelező „kihangosító készletekkel” ellátniuk eszközeiket, hogy megvédjék a 14 éven aluli
gyerekeket az elektromágneses sugárzás esetleges kockázataitól.
Merényletet kíséreltek meg Argentína alelnöke ellen
Cristina Fernandez de Kirchner éppen támogatóit köszöntötte otthona előtt, amikor a tömegből előbukkant egy férfi, és
pisztolyt szegezett az arcába. Alberto Fernandez elnök elmondása szerint a fegyver öt golyóval volt megtöltve, de nem
sült el, amikor megpróbálták használni. De Kirchner asszony egy korrupciós per közepén van, és éppen a bíróságról tért
haza, amikor megpróbáltak merényletet elkövetni ellene. A rendőrség közölte, hogy a lövöldözőt, akit a helyi média egy
35 éves brazil férfiként azonosított, őrizetbe vették. A támadás indítékát jelenleg vizsgálják.
Chile nem kér a progresszív baloldali alkotmányból
A chilei választók vasárnap népszavazáson nagy többséggel elutasították az új, progresszív alkotmányt, azután a kétéves
folyamat után, amely azt célozta a baloldal részéről, hogy az alkotmányban „a hangok szélesebb köre jelenjen meg” – írja
a CNN. A szavazatok csaknem teljes összeszámlálása után a választók 62 százaléka vélte úgy, hogy nem kérnek a
reformból, míg 38 százalék szavazott igennel. A javasolt alkotmány, amelyet a baloldali Gabriel Boric elnök támogatott,
388 cikkelyt tartalmazott, amelyek jelentősen kiterjesztették volna a szociális juttatások körét, zöldpolitikai szabályokat
vezettek volna be, és az egyenlősségre törekedtek volna.
Kuba szerint „erkölcstelen”, hogy az Egyesült Államok a terrorizmus támogatói közé sorolja az országot
Kuba külügyminiszter-helyettese szerint a Biden-kormány „erkölcstelenül, törvénytelenül és igazságtalanul” jár el,
amikor a terrorizmust támogató államok listáján tartja Kubát már több mint hatvan éve. Carlos Fernández de Cossio az

AP hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy országa besorolása olyan államok közé, mint Észak-Korea, Irán
és Szíria „egyszerű módja Kuba megbüntetésének azzal az általános céllal, hogy bukott állammá tegyék”. „Sajnos az
Egyesült Államok nem fizeti meg az árát annak, hogy amit tesz, az törvénytelen, fenntarthatatlan és erkölcstelen” –
magyarázta.
Salvador a bitcoinelfogadás évfordulóját ünnepli
Salvador első Bitcoin-évfordulójára annak közepette kerül sor, hogy a BTC egy év alatt több mint 60%-ot veszített az
értékéből, de ez nem jelenti azt, hogy az ország Bitcoin-kísérlete megbukott volna. 2022. szeptember 7-én lesz pontosan
egy éve, hogy Salvador a világon elsőként fogadta el a bitcoint (BTC) törvényes fizetőeszközként a Bitcoin-törvény
hatályba léptetésével. Nayib Bukele, Salvador elnöke tavaly a Bitcoin törvényes fizetőeszközzé nyilvánítása mellett
érvelve azt ígérte, hogy a kriptopénz elfogadása a helyi lakosság azon 70%-ának javát fogja szolgálni, akik 2021-től nem
férnek hozzá a banki szolgáltatásokhoz.
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Afrika
Afrikából érkezhet az Európa számára szükséges zöld hidrogén
Fontos megállapodást írt alá Marokkó és Hollandia zöld hidrogén előállításával kapcsolatban. Holland szakemberek
"jelentős potenciált" látnak Marokkóban a zöld hidrogén előállításával kapcsolatban. Egy holland finanszírozással
létrejövő ammóniaüzemről állapodtak meg a felek, amely a Haber-Bosch-eljárás segítségével zöld hidrogént és nitrogént
alakít át zöld ammóniává. Az üzemhez a holland fél nyújtotta innovatív technológiával tiszta energiaforrásokból állít elő
ammóniát. Az elvárások szerint az üzem a jövőbeni zöld hidrogéngyártás kontinentális központjává teszi Marokkót.
Egy szegény ország, ami a megújuló energiában hisz
Hogyan tud egy pár éve még 95 százalékban importált energiahordozókra alapozó ország 2050-re már felerészt
önellátóvá válni? A fiatal és még mindig gyorsan bővülő Marokkó lendülete igazán érdekes esettanulmány. Az északafrikai országban több hatalmas gátat és vízerőművet építenek, és egy 3500 futballpályányi területen egy végeláthatatlan
napelemkomplexum működik.
Egyre bővül a Sanghaji Együttműködési Szervezet
Az SCO-nak nyolc ország a teljes jogú tagja: Kína, Oroszország, India, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán,
Üzbegisztán, valamint Pakisztán. Hat ország: Azerbajdzsán, Örményország, Kambodzsa, Nepál, Törökország és Srí Lanka
– pedig párbeszéd partneri státusszal. Ő hozzájuk csatlakozik a vonatkozó dokumentumok aláírásával Szaúd-Arábia,
Katar és Egyiptom. A bővítéseket követően az SCO a nyugattal szembeni ellenállás egyik fontos szereplője lehet. Az
országok elhelyezkedéséből adódóan az egyik legerősebb szektor az energetika lehet, amelyben az SCO a jövő
megkerülhetetlen szereplője.
Egyiptom Görögországgal és Szaúd-Arábiával Közösen rendezne foci-VB-t.
Egyiptom Görögországgal és Szaúd-Arábiával közös pályázatot fontolgat a 2030-as labdarúgó-világbajnokság
rendezésére. Mohammed Favzi, az egyiptomi sport és ifjúsági minisztérium szóvivője egy televíziós bejelentésben úgy
fogalmazott: a három ország "keményen dolgozik" és vizsgálja a közös rendezés lehetőségét. Egyiptom az egyik legjobb
házigazda lenne"- jelentette ki a sportvezető, hozzátéve, hogy az utóbbi három évben az ország számos világeseménynek
otthont adott.
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Közel-Kelet
Izrael jövőre szállíthat földgázt Európába
Izrael valószínűleg már 2023-ban beindíthatja Európába irányuló földgázexportját, pótolva az orosz szállítások
visszafogása miatt kieső mennyiség nagyjából 10°%-át.
Kitiltja Izrael a Boeing 747-es és az Airbus A380-as repülőgépeket
Izrael 2023. március 31-től betiltja a Boeing 747-es, az Airbus A380-as és a hozzájuk hasonló, négy hajtóműves
repülőgépek közlekedését a zaj- és a légszennyezés csökkentése érdekében.
Nemzetközi együttműködést jelentett be a NAV
Magyarország Nemzeti Adó- és Vámhivatala (NAV) együttműködési megállapodást kötött a Szaúd-Arábiai Királyság
Zakát-, Adó- és Vámhatóságával szeptember 5-én, Budapesten – derül ki a NAV közleményéből. A megállapodás alapján
többek között megosztják egymással szakmai ismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat, szemináriumokat,
munkalátogatásokat szerveznek, közös projekteken dolgoznak, ezekhez munkacsoportokat hoznak létre a két hivatal
szakemberei.
A háború előtti szintre csökkent az olajár, és tovább csökkenhet
Felhasználói szempontból kedvező folyamatoknak lehetünk szemtanúi az olajpiacon. Az orosz-ukrán háború előtti szintre
csökkent az olaj ára az elmúlt héten. A gazdasági és olajpiaci folyamatok további csökkenés irányába mutatnak. Az OPEC
országok egyre kisebb mértékben korlátozzák a kitermelt olaj mennyiségét, ráadásul hamarosan Irán is visszaléphet a
kínálati oldalra, miután küszöbön áll az atompaktum újrakötése.
Szépen hízik a drága olajon a szaúdi gazdaság
Szaúd-Arábia bruttó hazai terméke 12,2 százalékkal bővült a második negyedévben 2021 azonos időszakához képest.
Ezzel a második negyedévi növekedés meghaladta a július végi 11,8 százalékos kormányzati becslést. Az első
negyedévhez képest 2,2 százalékkal nőtt a gazdaság. A bővülés elsősorban az olajipari tevékenységek nagymértékű, éves
22,9 százalékos növekedésének köszönhető.
Négy év után újra engedélyezi az autóimportot Irán
Több mint négy év után Irán újra engedélyezi a külföldi autók importját, vagyis várhatóan hónapokon belül megindulhat
a járművek behozatala – írja az Al Jazeera. A döntés a múlt héten született meg, amikor Ebrahim Raisi elnök jóváhagyta
az import engedélyezésére vonatkozó törvényt, több mint négy hónappal azt követően, hogy a kormány megalkotta az
új szabályozást. A vezetés arra számít, hogy megnyílhat az út a magasabb minőségű járművek importja előtt.
Az európai nagyhatalmaknak nem tetszik az irániak javaslata
Irán legújabb feltétele az atomprogramjáról szóló 2015-ös megállapodás felélesztéséről szóló tárgyalásokon komoly
aggályokat vet fel szándékával és elköteleződésével kapcsolatban, valamint veszélybe sodorja a reménybeli
megállapodást - jelentette ki közös közleményben a 2015-ös többoldalú megállapodásban részes három európai
nagyhatalom. Irán a megállapodás feltámasztásáért cserébe azt kérte, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) állítsa le az ország nukleáris tevékenységeinek vizsgálatát.
Az Emírségek előrelépett a befolyási rangsorban
Az Egyesült Arab Emírségek vezeti a Mena régiót a Global Soft Power Indexen, az ország már az első 15 között van.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk – az Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, Dubaj uralkodója – országa
regionálisan az első, globálisan pedig a 10. helyen végzett. Az ország a diplomáciai befolyás tekintetében is a 10.,
médiabefolyás tekintetében pedig a 11. helyen áll.
Fokozódik a káosz a Közel-Kelet erős embere körül - Hogy jutott egy vezető ismét ekkora hatalomhoz?
Muktada asz-Szadr, síita vezető rendkívüli népszerűsége számos tényezővel magyarázható, hiszen Irán és az Egyesült
Államok befolyása ellen egyaránt harcol Irakban, a regnáló hatalmi berendezkedést azonban nem akarja megdönteni,
helyette talán egy jobban működő demokráciát akar építeni, melyben az ország számos vallási és etnikai kisebbsége
megfelelően tudja reprezentálni érdekeit.
Albánia megszakítja diplomáciai kapcsolatait Iránnal
Albánia azonnali hatállyal megszakítja diplomáciai kapcsolatait Iránnal – jelentette be szeptember 7-én, szerdán Edi Rama
albán miniszterelnök. A döntés az után született, hogy júliusban kibertámadás érte több albán közintézmény informatikai

rendszerét. „Ez a drasztikus reakció teljesen arányos a kibertámadás súlyosságával és kockázatával, amely azzal
fenyegetett, hogy megbénítja a közszolgáltatásokat, megsemmisíti a digitális rendszereket, feltöri az állami
nyilvántartásokat, káoszt és bizonytalanságot keltve az országban” – tette hozzá a miniszterelnök.
A metaverzum dubaji sikertörténete
Esküvő, oktatás, kórház – ezek mind a metaverzumban és Dubajban vannak. Dubaj a metaverzum gazdaságába igyekszik
betörni, 40 000 virtuális munkahelyet akar létesíteni, és öt év alatt 4 milliárd dollárral növelné a város GDP-jét. A kormány
célja, hogy globális szabványokat dolgozzon ki a felhasználók számára, biztonságos platformokat hozzon létre, valamint
infrastruktúrát és szabályozást dolgozzon ki a technológia alkalmazásának felgyorsítása érdekében.
Katar megépíti a világ legnagyobb „kék” ammóniagyárát
A QatarEnergy bejelentette a nagy “kék” ammóniagyárának megépítését, amely 2026 első negyedévében kezdi meg
működését. A létesítmény évi 1,2 millió tonna kék ammóniát állít majd elő. A cég szerint ezzel a világ legnagyobb ilyen
létesítménye lesz. A QatarEnergy, Katar állami tulajdonú kőolajipari vállalatának leányvállalata, a QatarEnergy
Renewable Solutions és a QAFCO fogott össze az Ammonia-7 projekt létrehozásáért.
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Ausztrália
Bekeményít Ausztrália, 2050-re nullázza a szén-dioxid-kibocsátását
Ausztrália parlamentje elfogadta az arról szóló törvényt, hogy 2030-ra 43 százalékkal, 2050-re nullára csökkenti széndioxid-kibocsátást.
Ausztrália a gyász után dönthet arról, a brit korona alatt marad-e
A néhai II Erzsébet királynő iránti tiszteletből Ausztráliában egyelőre nem tartanak népszavazást a monarchia
fenntartásáról, jelentette ki az ausztrál miniszterelnök, aki személyesen vesz majd részt a királynő temetésén. A
miniszterelnök korábban többször hangoztatta, hogy tervei között szerepel Ausztrália köztársasággá alakítása, szerinte
ugyanis "minden ausztrál állampolgárnak meg kell adni az esélyt, hogy az ország államfője lehessen". A kérdésről 1999ben tartottak népszavazást, ekkor a szavazók 55 százaléka a monarchia megtartása mellett foglalt állást.
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