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
Az osztrák termelőipart is elgáncsolja az energiaválság
Mihamarabbi beavatkozást sürget az energiaárak emelkedésének kompenzálására az osztrák iparszövetség és a
gazdasági kamara, mert az már a vállalkozások létét fenyegeti, valamint veszélybe sodorja Ausztria versenyképességét
termelési telephelyként.
Új csomagolóanyag-gyár kezdte el a működését Magyarországon
Szeptember közepén kezdi meg a próbaüzemet a Dunapack csomagolóanyag-gyártó vállalat csaknem 24 milliárd forintos
beruházással felépült új telephelye. A Dunapack Kft. az osztrák hátterű Prinzhorn csoport tagja, két évvel ezelőtt
határozta el, hogy felépíti a vállalatcsoport legmodernebb hullámpapír csomagolóanyag-gyárát, kulcsfontosságúnak
tekintve a fenntarthatóságot. A termelés fokozatos felfuttatását szeptember közepén kezdik meg a dunavarsányi
üzemben, ahol több mint 100 munkahely jön létre, a toborzás jelenleg is folyik.
Ausztriában és az online piactéren terjeszkedik tovább az AutoWallis
Két új akvizícióval nyit új irányba az AutoWallis, amely a nyugat-európai piacon való megjelenés mellett online
értékesítési tevékenységét is felpörgetné. A SsangYong ausztriai importőri jogainak megszerzésével a dél-koreai márka
nagykereskedelmi értékesítést egy ötödik országra, Ausztriára is kiterjeszti az AutoWallis. A 2025-re vonatkozó stratégiai
eredményszámokat egyelőre óvatosságból nem emelte meg a vállalat.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.vg.hu

Benelux államok
A belgákat is utolérte a vég: lekapcsolják éjszakára az autópálya-világítást
Belgium déli részén, Vallóniában szeptember 19-től nem lesz kivilágítva éjszaka az autópálya. 25 ezerből 20 ezer
lámpatestet nem használnak majd, energiahatékonyságra hivatkozva - írta meg az MTI.
Hollandia ismét teleépíti az országot szélkerékkel
A németalföldi vállalkozások történelmi ikonjaként ismert szélmalom ugyan nem, de a szélenergiát hasznosító
rendszerek ismét Hollandia jelképévé válhatnak, miután a kormány egy több mint pusztán ambiciózus tervvel állt elő.
Hollandia a legnagyobb krízis közepén állítja le a gázkitermelést
Hollandia északi részén, Groningen tartományban fekszik Európa legnagyobb földgázmezője - egy 1000 milliárd eurós
kincs. Azonban az ukrajnai háború és az ellátási hiányok ellenére a kutak bezárására készülnek. Újra fellángolt a vita:
befejezni vagy folytatni a kitermelést?
Tovább csökkenti utaskapacitását az amszterdami reptér, távozott a vezérigazgató
Az amszterdami Schiphol repülőtér október végéig további 18 százalékkal csökkenti a naponta kezelt induló utasok
számát.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.hu.euronews.com
www.turizmus.com

Csehország
Nyugdíjemelés jön Csehországban
Januártól átlagosan 825 koronával (13 613 forinttal) emelkedik az öregségi nyugdíj Csehországban.
Zuhan az életszínvonal, nem csak Magyarországon
Életszínvonal-csökkenést érzékel a csehek 70%-a, közülük mintegy 50% erőteljes romlást tapasztal.

Éppen a Skoda maradt le a cseh autógyári versenyben
Úgy tűnik, kezd magához térni az autóipar, legalábbis Csehországban két hónap alatt, a nyár végére fordított az ágazat.
Míg az első félévében jelentősen elmaradt a gyártás a tavalyitól az első nyolc hónap már pluszt hozott.
Összehúzza a nadrágszíjat Prága: lekapcsolják a városban a díszkivilágításokat
Lekapcsolják a prágai műemlékek díszkivilágítását. A város önkormányzata energiaspórolás céljából döntött erről. Annyi
nehézség azonban akad, hogy egyes műemlékek kivilágítása össze van kötve több környék áramellátásával is.
FORRÁS:
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/

Egyesült Királyság
Összeomlott az angol font az új kormány intézkedései miatt
Az angol font minden idők legalacsonyabb szintjére zuhant, miután Kwasi Kwarteng brit kancellár megígérte, hogy
további adócsökkentéseket hajt végre, és ezzel felerősítette azokat a félelmeket, hogy a kormány költségvetési politikája
az inflációt és az államadósságot az egekbe repíti.
Óriási a munkaerőhiány, a brit kormányfő enyhíthet a vízumkötelezettségen
Máris kitáncolhat az egyik legfőbb Brexit-ígéretből Nagy-Britannia, Liz Truss brit kormányfő ugyanis arra kényszerülhet,
hogy jelentősen enyhítsen bizonyos kulcságazatokban a munkavállalói vízumkötelezettségeken. Az egyik ilyen könnyítés
lehet például az, hogy már nem követelik meg a külföldi munkásoktól, hogy beszéljenek angolul.
III. Károly király tulajdonában van a legnagyobb brit bioélelmiszer- és italgyártó cég
A Duchy Originalst 1990-ben alapította az uralkodó még walesi hercegként. A környezetvédelmi ügyek szenvedélyes
szószólójából a biogazdálkodás egyik élharcosa lett. III. Károly király évekig készült arra, hogy az uralkodó szerepébe
lépjen, de közben sem tétlenkedett: egy jövedelmező vállalkozást épített ki. A Duchy Originals eredetileg azért jött létre,
hogy a herceg földbirtokairól származó termékeket értékesítse, és idővel az Egyesült Királyság legnagyobb bioélelmiszerés italgyártójává nőtte ki magát. A cég adózás előtti eredménye a tavaly márciussal záródó pénzügyi évben 3,6 millió font
volt.
Rászáll a Big Tech cégekre a brit versenyhatóság
Az Ofcom, az Egyesült Királyság médiafelügyelő szervezete egy vizsgálatot készül elindítani, ami az Amazon, a Google
és a Microsoft versenykorlátozó gyakorlatát méri fel a digitális felhőszolgáltatások piacán. Amennyiben azt találják, hogy
a nagy cégek valóban korlátozzák a versenyt, akkor kemény fellépésre lehet számítani. Az Ofcom más digitális piacok
vizsgálatát is tervezi.
Háttérbe szorul a környezetvédelem és a biztonság – a brit kormány engedélyezi a palagáz-kitermelést
Becslések szerint Európa alatt több palagáz található, mint Amerikában, azonban a kitermelése kockázatokat is rejt. A
brit kormány hatályon kívül helyezte a palagáz kinyeréséhez szükséges rétegrepesztési eljárás tilalmát, bár egy
felülvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a kapcsolódó földrengésekről szóló előrejelzés „továbbra is tudományos
kihívás marad”.
Újraegyesülhet az Egyesült Királyság az európai országokkal
Október elején tartják Prágában az Európai Politikai Közösség – amely egy új politikai formáció az európai országok
szövetségére – első ülését, amelyen lehet, hogy az unióból kilépő Egyesült Királyság is részt vesz.
Továbbra is szárnyal a brit infláció
Valamelyest lassult, de továbbra is a nyáron elért 40 éves csúcs közelében járt a brit infláció augusztusban. A brit
statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak (CPI)
augusztusban 9,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Egy nagy áruházlánc lemond a nyereségéről, hogy segítse a munkatársait
A brit csoport egyszeri támogatásként több mint 230 ezer fontnyi összeget ad a vállalat teljes munkaidős
alkalmazottainak. A John Lewis Partnership a közlése szerint lemond a nyereségéről annak érdekében, hogy segítse az
ügyfeleit és a munkatársait a megélhetési válság leküzdésében.

FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://index.hu/
https://kitekinto.hu/

Franciaország
Franciaországban erősödik az új járványhullám
Csaknem két hónapig tartó javuló tendencia után az iskolakezdést követően a koronavírus ismét terjed Franciaországban,
elsősorban a 20 év alattiak körében, ami alapján valószínűsíthető egy nyolcadik járványhullám, de annak mérete egyelőre
nem kiszámítható – írja az MTI.
Franciaország felgyorsítja a megújuló energiaforrások telepítését
A francia kormány célja az ország energetikai szuverenitásának megteremtése, és a megújuló energiaforrások
telepítésének felgyorsítása.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.vg.hu

Horvátország
Gáz nélkül maradnak a horvát vállalatok
Miután a horvát kormány úgy döntött, hogy a hazai kitermelésű gázt az INA horvát olajipari vállalatnak teljes egészében
a kizárólag állami tulajdonban lévő Horvát Elektromos Műveknek (HEP) kell eladnia, az INA módosítani kényszerült a
korábban megkötött szerződéseket a horvát vállalatokkal. Számos vállalkozás időben kötött szerződést az INA-val
megfelelő mennyiségű gáz leszállítására, az akkor érvényes árakon. Az olajipari vállalat azonban a kormány rendelete
miatt nem tudja teljesíteni a vállaltakat, és ezért új feltételeket ajánlott a szerződő feleknek, többszörös áron.
Özönlöttek a horvát tengerhez a magyar turisták a nyáron
A kereskedelmi és nem kereskedelmi létesítményekben realizált turistaforgalmat regisztráló eVisitor, valamint a tengeri
chartereket számláló eCrew rendszer adatai szerint 2022 első nyolc hónapjában több mint 14 millió turista látogatott el
Horvátországba, akik közel 87 millió vendégéjszakát töltöttek el. A tavalyi év azonos időszakához képest a turisták száma
40%-kal, a vendégéjszakák száma 27%-kal nőtt. A külföldi turisták 76 millió, míg a belföldi turisták 10 millió
vendégéjszakát realizáltak. Az év első nyolc hónapjában 530 ezer magyar (2021 azonos időszakához viszonyítva 27%-os
növekedés) több mint 2,7 millió vendégéjszakát (19%-os javulás) töltött el Horvátországban.
Rohamosan csökken Horvátország lakossága, fogy a magyarság is
A Horvát Statisztikai Hivatal (DZS) közzétette a még tavaly ősszel lezajlott népszámlálás végleges eredményeit. 10 év
alatt délnyugati szomszédunk lakossága több mint 9%-kal csökkent. Horvátországban ugyanis 2011-ben még közel 4,28
millióan éltek, tavaly viszont már csak 3,88 millióan. A fogyás legfőbb okai a társadalom elöregedésében és a
nagymértékű elvándorlásban keresendők, e két jelenség az ország valamennyi régiójában megfigyelhető. Ami a
horvátországi magyarságot illeti, 10 évvel ezelőtt létszámuk 14 ezer fő volt, a mostani népszámlálás szerint viszont már
csak 10 315 magyar nemzetiségű él az adriai országban, azon belül is főleg az ország keleti részén található Drávaszögben.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://www.vg.hu/

Lengyelország
A lengyelek is szenvednek az elszállt inflációtól
Kissé tovább emelkedhet az infláció Lengyelországban szeptemberben, miután augusztusban 25 éve a legmagasabb volt.
Az infláció még az idén eléri a csúcsot.

Jövőre Lengyelországban is jön a rezsicsökkentés
Kétezer kilowattóra évi fogyasztásig kedvezményes, az idei szintnek megfelelő lakossági energiaárakat vezetne be jövőre
a lengyel kormány.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://kitekinto.hu/

Németország
Hiánypótló innovációt jelentett be Vitézy Dávid
Közös munkacsoportot alakított a magyar és a német kormányzat a közlekedés és a közlekedési ipar területén folytatott
együttműködés erősítésére - mondta Vitézy Dávid, az Innovációs és Minisztérium államtitkára a közmédiának Berlinben.
Az egyre szorosabb együttműködés hozzájárulhat a többi között annak a tervnek a megvalósításához, hogy
hidrogénhajtású motorvonatok álljanak üzembe a nem villamosított magyaroroszági vasútvonalakon.
GDP-csökkenést vár négy német gazdaságkutató
A négy vezető német gazdaságkutató intézet szerint idén még nő a német gazdaság teljesítménye, jövőre azonban már
csökken a GDP. A Handelsblatt német gazdaság lap kormányzati körökből úgy értesült, hogy a négy intézet közös
előrejelzésében 1,4 százalékos idei gazdasági növekedés szerepel, jövőre azonban már 0,4 százalékos GDP-csökkenést
várnak.
Nyakunkon a válság, már a németek sem tudnak spórolni
Már Európa legnagyobb gazdaságában sem tud annyit takarékoskodni a lakosság, mint korábban. Németország
lakosságának jelentős része nem tud már pénzt félretenni a rendkívüli áremelkedés, így például a megnövekedett
rezsiárak miatt. A német szövetkezeti bankok szövetsége (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken, BVR) közzétette becslését, amely szerint a megtakarítási ráta 2014 óta először egy számjegyűre
csökkenhet az idén.
Az Uniper után a kisebb közművállalatok kimentésére is vállalkozik a német kormány
A kormány és a tartományok közötti megbeszélések korai szakaszban vannak. A Németországban működő 900 regionális
közműszolgáltatónak, az úgynevezett Stadtwerkéknek is állami segítségre lesz szükségük az egekbe emelkedő gázárak
miatt. Ez az Uniper államosítása után újabb több tízmilliárdos kiadással terhelné német költségvetésest.
A gázár újfajta szabályozásán dolgoznak a németek
Az áram után a földgáz árát is korlátozhatják Németországban, a pénzügyminisztérium külön munkacsoportot alakított
a szabályozás előkészítésére. A részleteket, így például az alapfogyasztás pontos mértékét még nem határozták meg.
Arról viszont megállapodtak, hogy a finanszírozást úgy biztosítják, hogy elvonják azon piaci szereplők váratlanul magas
nyereségének egy részét, amelyek nem földgáz felhasználásával, hanem olcsóbb megoldással termelnek áramot, és
kiugróan magas profitot érnek el annak révén, hogy az áram árát a termeléshez szükséges legdrágább módszer, azaz a
földgáztüzelés határozza meg.
Hatalmas a munkaerőhiány Németországban
A német hatóságok becslése szerint több mint 1 millió 700 ezer üres álláshely van az országban, amelyet nem tudnak
betölteni. És 2035-re akár 7 millióval is kevesebben lehetnek a munkaerőpiacon. A legtöbb munkavállalóra a légi
közlekedésben, a vendéglátásban és az egészségügyben lenne szükség. Ezért a német hatóságok meg akarják könnyíteni
a munkaerő importját a Balkánról.
Menedékjogot kérhetnek Németországban a mozgósítás elől menekülő oroszok
A német szövetségi kormány segíteni kíván az Ukrajna elleni háború miatt Oroszországban elrendelt részleges
mozgósítás elől menekülő embereknek, és a kérdés európai uniós szintű megoldására törekszik - mondta Andrea Sasse,
a német külügyminisztérium szóvivője. Németország az ukrajnai menekültek mellett "rendszerkritikus" oroszokat is
befogad.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.napi.hu

www.portfolio.hu
www.vg.hu

Nyugat-Balkán
A Szerb Köztársaság Érdemrendjével tüntették ki Orbán Viktort
Egynapos munkalátogatásra Belgrádba utazott Orbán Viktor miniszterelnök Alekszandar Vucic, Szerbia elnökének
meghívására. Orbán Viktor és Alekszandar Vucic a délelőtt folyamán kétoldalú tárgyalást folytatott a belgrádi elnöki
hivatalban. A találkozó után a szerb államfő átadta Orbán Viktornak Szerbia legmagasabb állami kitüntetését, a Szerb
Köztársaság Érdemrendjét a két ország közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében és
erősítésében nyújtott kiemelkedő szolgálataiért.
Szerbia GDP-je 3,5 százalékkal nőhet 2022-ben
A szerb kormány 3,5%-os gazdasági növekedésre számít 2022-ben, tekintve, hogy az ország gazdaságában jelenleg nem
mutatkoznak a recesszió jelei, és a kereskedelem is bővül a nehéz makrogazdasági helyzet ellenére. Az európai
energiaválság negatív következményeinek mérséklése érdekében Szerbia rövid távú intézkedéseket kíván végrehajtani,
az állampolgárokat áramtakarékosságra ösztönözni, valamint elemezni kívánja a hálózati veszteségek csökkentését
célzó intézkedéseket. Szerbia gazdasági teljesítménye 2022 második negyedévében 3,9%-kal nőtt az előző év azonos
időszakához képest, az első negyedévi 4,3%-os éves növekedés után.
A szerb elnök elutasítja Koszovó elismerését
Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke elutasította a koszovói kérdés megoldására vonatkozó dokumentumtervezetet,
amelyet az uniós tárgyalófelek tettek le az asztalra. Vučić kihasználta az ENSZ Közgyűlését, hogy Koszovó
függetlenségét összekapcsolja a jelenlegi ukrajnai orosz invázióval.
A tiranai EUDEL üdvözli a következő hét évre szóló uniós megállapodás ratifikálását
Az Európai Unió tiranai képviselete (EUDEL) üdvözölte az albán parlament 2022. szeptember 15-én meghozott döntését,
melyben az ratifikálta a következő hét évre vonatkozó, pénzügyi támogatásokról szóló uniós megállapodást, mely
becslések szerint több mint 600 millió euróval támogatja az ország bővítési folyamatával kapcsolatos reformjait.
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke éves szinten 43%-kal emelkedett a második negyedévben
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke éves szinten 43,4%-kal (negyedéves szinten 13,5%kal), 337 millió euróra (326,2 millió dollárra) nőtt a második negyedévben. 2022 második negyedévében a legnagyobb
értékű, 45 millió eurós külföldi befektetés Olaszországból származott, ezt követi Hollandia 38 millió euróval és
Németország 26 millió euróval.
A szomszédok segítsége nélkül nehezen birkózik meg a téllel Észak-Macedónia
Észak-Macedónia fosszilis tüzelőanyag-ellátásának biztosításáról és az energiaügyi együttműködés folytatásáról
állapodott meg Athénban Kiriakosz Micotakisz görög és Dimitar Kovacevszki észak-macedón miniszterelnök.
Kovacevszki megerősítette, hogy országa a következő időszakban is számíthat a görögországi bányákból származó
lignitre és barnaszénre. Korábban Szófiában írt alá megállapodást az észak-macedón miniszterelnök, melynek
értelmében Bulgária idén októbertől jövő év március végéig 200 megawattóra árammal látja el Észak-Macedóniát.
Növeli a NATO a készültséget Oroszország szövetségesével szemben
A NATO koszovói békefenntartó missziójának egyik parancsnoka bejelentette, hogy a KFOR zászlóalj méretű tartalékos
katonai egységet vezényelt Koszovóba. A koszovói szerbek körében ismét emelkedik a feszültség, ahogy közeleg a
koszovói gépjárművek állami rendszámtáblákkal való felszerelésére vonatkozó határidő.
Leváltaná a montenegrói parlament az államfőt, az államfő feloszlatná a parlamentet
Milo Djukanovic montenegrói köztársasági elnök visszahívását kezdeményezték montenegrói parlamenti pártok,
miközben az államfő azt fontolgatja, elnöki határozattal oszlatja fel a parlamentet és kezdeményez előrehozott
választást. A montenegrói parlamenti pártok többsége megegyezett arról, hogy a bizalmi szavazáson megbukott Dritan
Abazovic helyett Miodrag Lekic egykori külügyminisztert javasolja miniszterelnöknek, ám a köztársasági elnök ezt nem
fogadta el. Milo Djukanovic ehelyett a parlament megbízatási idejének lerövidítését, vagyis a képviselőház feloszlatását
javasolta a montenegrói házelnöknek, mert jelenleg senkinek sincs elég támogatottsága új kormány megalakításához.
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Olaszország
Egyértelmű jobboldali győzelem született az olasz választáson – Mi várható Európa harmadik legerősebb országában?
A várakozásoknak megfelelően egyértelmű jobboldali győzelem született az olaszországi választáson, bár az előzetes
eredmények szerint a hárompárti jobboldali koalíció nem fogja elérni a kétharmados többséget a törvényhozás két
házában. A győztes az Olaszország Fivérei (FdI) nevű, posztfasiszta gyökerű párt, melynek elnöke, Giorgia Meloni
Olaszország első női kormányfője lehet.
A Wizz Air az újabb olaszországi bővítésével az ország egyik legnagyobb légitársasága lesz
A Wizz Air két Airbus A321neo repülőgépet telepít a Róma-Fiumicino repülőtéren található bázisra, egyet pedig MilánóMalpensára. A repülőgépek allokálása 12 új útvonal elindítását, valamint a járatsűrűség növelését eredményezi öt
útvonalon Róma-Fiumicino és három útvonalon Milánó-Malpensa repülőteréről.
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Románia
IMF: nagyobbat nőhet a román gazdaság
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 4,8 százalékra emelte az idei román gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát a
júniusban jelzett 3,5-4,5 százalékról. Az Európai Bizottság a nyári időközi gazdasági előrejelzésében a korábban várt 2,6
százalékról 3,9 százalékra emelte az idei előrejelzését. Könnyen lehet, hogy az IMF után sorra érkeznek a frissített
prognózisok. A korábbi hetekben kiadott előrejelzések közül a legpesszimistább a Világbanké, 2,9 százalékos GDPnövekedési prognózissal, a sor másik végén eddig a JPMorgan szakértői álltak, ők 4,2 százalékos növekedést jeleznek elő.
Az első fél évben 5,8 százalékkal bővült a gazdaság éves összevetésben.
Meghaladta a 80 százalékot a romániai gáztárolók töltöttsége
A romániai földgáztárolók töltöttsége meghaladta teljes kapacitásuk 80 százalékát, ezzel Románia teljesítette az Európai
Bizottság által november 1-jére kitűzött célt. Románia folytatja az energiafüggetlenségének biztosítására irányuló
projekteket, mint például a fekete-tengeri földgáz kitermelése, amelyből fedezni tudják az ország szükségletének
mintegy 10 százalékát.
A román bankok nem nyújthatnak több hitelt az energetikai szolgáltatóknak
Romániában az energetikai szolgáltatók által felvett bankhitelek elérték az egyetlen gazdasági ágazatnak nyújtható
hitelállomány 10%-os küszöbértékét, mintegy 17 milliárd lejt (1400 milliárd forint), ezért a hazai bankok nem nyújthatnak
számukra további hiteleket. Az energetikai szolgáltatók azért kénytelenek a bankokhoz fordulni, mivel a hatósági
árszabályozás miatt sokkal drágábban veszik az áramot és a gázt, mint amennyiért továbbadják, a kormány pedig csak
több hónap múlva téríti meg nekik a különbözetet.
Megállapodás született az ukrán–moldovai–román energetikai együttműködés bővítéséről
Ukrajna, Moldova és Románia energetikai hálózatainak összekapcsolását, a háromoldalú energetikai együttműködés
bővítését célzó kormányközi egyezmény megkötéséről állapodtak meg Odesszában a három ország illetékes miniszterei.
Az első ukrán–moldovai–román háromoldalú külügyminiszeri találkozón – Dmitro Kuleba ukrán, Nicu Popescu moldovai
és Bogdan Aurescu román külügyminiszter mellett – az energetikai tárcák, valamint a román villamosenergia-hálózatot
kezelő Transelectrica vállalat vezetői is részt vettek.
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Szlovákia
Pozsonyban tárgyalt Magyarország és Szlovákia honvédelmi minisztere
Elkötelezettek vagyunk a megkezdett haderőfejlesztési programunk folytatása mellett – jelentette ki SzalayBobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Pozsonyban azon a sajtótájékoztatón, amelyet szlovák hivatali partnerével,
Jaroslav Naď védelmi miniszterrel lezajlott kétoldalú találkozója után közösen tartottak. A bilaterális találkozón – amely
az első ilyen volt a két miniszter között – a kétoldalú kapcsolatok áttekintése, a két ország hadseregeinek fejlesztése, a
jelenlegi és jövőbeni együttműködési lehetőségek, az ukrajnai háború, illetve a Nyugat-Balkán helyzete került terítékre.
Szlovákia a gazdasági összeomlás szélén áll
Szlovákia miniszterelnöke szerint az emelkedő villamosenergia-árak miatt országa gazdaságát az „összeomlás” veszélye
fenyegeti. Eduard Heger azt mondta, hogy az Oroszország ukrajnai invázióját követő hatalmas áremelkedés „megöli
gazdaságukat”, ha országa nem kap több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől, és figyelmeztetett, hogy ha ez nem
történik meg, kénytelen lesz államosítani az ország áramellátását. Bár Szlovákia jelentős nukleáris és vízenergia-termelő,
a legnagyobb energiaszolgáltatója az év elején költséges döntést hozott arról, hogy eladja felesleges energiáját
energiakereskedőknek. Ezek a kereskedők most mintegy ötször magasabb piaci áron adják vissza az energiahordozókat
Szlovákiának.
Az állam veszélyhelyzetben államosíthatja az ország energiakészletét, a parlament elfogadta az energetikai törvényt
A szlovák parlament gyorsított eljárásban elfogadta az energetikai törvényt módosítását, amely lehetővé teszi, hogy
veszélyhelyzetben az állam államosíthassa az ország villamosenergia- és földgázkészletét. Pontosabban
meghatározhassa, hogy az előállító vagy tulajdonos cég kinek adhatja el és mennyiért, ami valójában ugyanaz. A Szlovák
Villamos Művek (SE) attól tart, hogy a múlt heti kormányülésen elfogadott jogszabály akár csődbe is viheti a céget.
Van elég gáz Szlovákiában, de olyan drága, hogy összeomlik az egészségügy
Nemrég adták át a Lengyelország és Szlovákia között húzódó gázvezetéket, amely az ország energiabiztonságát hivatott
erősíteni. Az 5,1 milliárd köbméteres kapacitása gyakorlatilag az ország éves gázfogyasztását is képes fedezni. A helyzet
annyira kedvező, hogy az északi szomszédokkal is megkezdték a gazdasági együttműködés alapjait lefektető
tárgyalásokat. Az energiaárak óriási emelkedése azonban kilátástalan helyzetbe taszította a kórházakat. Mivel nincs
elegendő anyagi forrásuk a számlák rendezésére, ezért előfordulhat, hogy néhány kórháznak be kell zárnia.
Jóváhagyta a szlovák parlament Finnország és Svédország NATO-csatlakozását
Nagy többséggel jóváhagyta a szlovák parlament Finnország és Svédország NATO-csatlakozási jegyzőkönyvét. A 150 fős
pozsonyi törvényhozásban a két dokumentumot 126, illetve 124 igen szavazattal fogadták el. Az ellenzéki pártok
képviselőinek többsége is megszavazta, az egyértelműen NATO- és EU-tagság elleni, radikális jobboldali Mi Szlovákiánk
- Néppárt (LSNS) listáján mandátumot szerzett képviselők kivételével. A ratifikációs határozatot még Zuzana Caputová
államfőnek is jóvá kell hagynia, ez azonban az általános várakozás szerint már csak formaságnak számít.
FORRÁS:
https://felvidek.ma/
https://index.hu/
https://mandiner.hu/
https://parameter.sk/

Szlovénia
Energiaválság: Szlovénia további támogatást nyújt a vállalkozásoknak
Az energiaválság miatt a szlovén kormány megduplázza a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat, hogy azok
ellensúlyozni tudják a megugró rezsikiadásokat. 40 millió euróról, 86 millió euróra emelik a támogatások összegét, így a
vállalatok energiaköltségeik 50%-át fedezhetik belőle a korábban meghatározott 30% helyett. Döntöttek arról is, hogy a
támogatási programba bevonják a mezőgazdasági és halászati ágazatot, valamint azokat az intézményeket és

egyesületeket, amelyek gazdasági tevékenységet folytatnak. A kormány 6 millió euróval feltőkésíti a Szlovén Vállalkozási
Alapot is, hogy szükség esetén kölcsönöket biztosítson a likviditási nehézségekkel küzdő szlovén vállalatoknak.
A szlovén energiaszektor is kutyaszorítóba került
Az idei év első felében a hazai energiatermelés az ország szükségleteinek közel 75%-át fedezte, ez az elmúlt évtized eddigi
legalacsonyabb aránya, tavalyhoz képest 14%-os csökkenés. A visszaesés nagyrészt a hosszan tartó szárazság és alacsony
vízállás miatt alakult ki, aminek okán csökkent a vízenergia-termelés. Emellett egy baleset folytán megsérült az északszlovéniai Velenjében elhelyezkedő szénbánya is, amely egyedül látja el szénnel a sostanji széntüzelésű hőerőművet
(TES). A szlovén energiatermelők ahelyett, hogy kihasználták volna a magas piaci árak előnyeit, más piacokon vásároltak
energiahordozókat a szerződésben meghatározott mennyiségek leszállításának kötelezettsége miatt.
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Európai Unió
Harapófogóba kerültek az európai kormányok, csak a recesszió mélysége kérdéses
Még a kormányok által elköltött több százmilliárd euró sem lesz elég arra, hogy Európa elkerülje a 2009-eshez hasonló
recessziót – állítják a szakértők. Gyorsan halmozódnak Európában az orosz gázszállítások leállásából eredő gondok, így
tehát kemény tél elé néz az öreg kontinens. A háztartások után az alapvető nyersanyagokra éhező vegyipar, az
acélgyártók és az autóipar nyomhatja meg először a vészcsengőt a magas energiaárak miatt.
Újabb szankciók előkészítéséről állapodott meg Oroszország ellen az EU
Az Európai Unió tagállamai megállapodtak szeptember 21-én New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése alkalmával tartott
találkozójukon, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, és növelik az Ukrajnának nyújtott
támogatást - jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
Brüsszel 565 milliárd eurós energiatervvel rukkolt elő, komoly támogatási program indulhat
Az Európai Bizottság tervbe veszi az energiahálózat digitalizálását, mivel a megújuló energiaforrások elterjedésének
ösztönzésére törekszik, hogy csökkentse az orosz energiahordozóktól való függőségét. Mindez segítené az energiapiacok
rugalmasságát, de komoly támogatási programokat is indítanak hőszivattyúk beüzemelésére, e-járművek vásárlásának
segítésére. Jön a kötelező napelemtelepítési törvény is.
Javult az EU innovációs teljesítménye 2015 óta
Az Európai Unió innovációs teljesítménye mintegy 10 százalékkal javult 2015 óta. Az idei eredmények azt mutatják, hogy
2021-hez képest 19 tagállam esetében javult az innovációs teljesítmény, nyolc tagállam esetében romlott - derül ki az
úgynevezett európai innovációs eredménytábla 2022-es kiadásából, amelyet az Európai Bizottság tett közzé szeptember
22-én.
Erőteljesen csökkent a fogyasztói bizalom az Európai Unióban
Augusztushoz képest erősödött a fogyasztók borúlátása az euróövezetben és az Európai Unióban szeptemberben.
Atomhulladék Európában – nincs közös lerakóhely, ahány ország, annyi megoldás
Korábban egyszerű volt a helyzet: Oroszországba exportálták az európai atomhulladék jelentős részét. A szankciók ezt
lehetetlenné tették, így mindenki mással próbálkozik. A franciák újrahasznosítanának, a németek exportálnak továbbra
is, csak máshová, Svájc egy forradalmian új technológiát vetne be.
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FÁK-országok régió
A Roszatom vezérigazgatójával tárgyalt Szijjártó
Az orosz Roszatom vezérigazgatójával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Bécsben. Szijjártó Péter a közösségi
oldalán azt írta: a mostani energiaellátási válság Európában jelentősen növeli a nukleáris kapacitások jelentőségét. Ezek
segítenek abban, hogy az adott ország meg tudja védeni magát a nemzetközi energiapiac észszerűtlen és
kiszámíthatatlan változásaitól, vagyis, hogy meg tudja védeni a szuverenitását – tette hozzá.
Jelentős nyomáscsökkenést észleltek az Északi Áramlat-2 gázvezetékben
A dán hatóságok gázszivárgást jelentettek, azt tanácsolják a hajóknak, hogy öt kilométerre kerüljék el a szivárgás helyét.
„Vészhelyzet van az Északi Áramlat-2 gázvezeték A vonalán. A Nord Stream 2 szárazföldi helyszíni diszpécsere ma éjjel
az A vezetékben hirtelen nyomáscsökkenést észlelt. Németország, Dánia, Svédország, Finnország és Oroszország parti
hatóságait azonnal riasztották” – közölte vasárnapról hétfőre virradóra az Északi Áramlat-2-t üzemeltető Nord Stream 2
AG.
Szeptember harmincadikán jelentheti be Putyin a megszállt területek elcsatolását
Az orosz propagandasajtó nyolcvanszázalékos részvételi arányokról számolt be Luhanszkból és Donyeckből is, azonban
hogy ebből mi igaz, az ellenőrizhetetlen. Egy szinte biztosnak tűnik: Oroszországon kívül nem lesz sok ország, ami
elismeri a "népszavazások" eredményeit.
Bekérették a tokiói orosz nagykövetet a vlagyivosztoki japán konzul kiutasítása miatt
Bekérette a japán külügyminisztérium kedden Oroszország tokiói nagykövetét, Mihail Galuzint, és hevesen tiltakozott,
amiért az orosz hatóságok kémkedés gyanújával őrizetbe vették Motoki Tacunori vlagyivosztoki japán konzult.
Sajtótájékoztatóján Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára megalapozatlannak nevezte az orosz gyanút, és
leszögezte, hogy Tokió bocsánatkérést vár az ügyben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kihallgatás során az orosz
tisztségviselők "félelmet keltő módon" viselkedtek, és hozzátette, hogy ez a bánásmód egyebek között sérti a diplomáciai
kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt is.
Elkezdték nem kiengedni a katonakorú férfiakat Oroszországból, egy állami portál újságírója is így járt
Szeptember 25-e óta keringenek olyan hírek, hogy az orosz határőrök nem engedik ki az országból a katonakorú férfiakat
– írja a Meduza orosz ellenzéki hírportál. A határőrök a mozgósítási rendeletre hivatkoznak, jogászok szerint viszont
törvénytelenül járnak el. Szeptember 26-ára nyilvánvalóvá vált, hogy a határőrség kész listák birtokában van a mozgósítás
hatálya alá eső személyekről, akiket csak akkor engednek ki az országból, ha rendelkeznek a sorozóiroda írásos
engedélyével.
A Toyota is bezárja az oroszországi gyárát
A Toyota úgy döntött, hogy bezárja oroszországi gyárát. A gyártó márciusban, azt követően, hogy leállította az
oroszországi járműimportot, már függesztette fel a termelést a szentpétervári üzemben. Most azért határoztak a
végleges leállásról, mert nem tudják biztosítani az alkatrészellátást – írta orosz források alapján az Automotive News.
Visszakapta a régi nevét a kazah főváros
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szombaton aláírta azt a jogszabályt, amelynek értelmében az ország fővárosát az
eddigi Nur-Szultan helyett ismét a korábbi nevén, Asztanának hívják. A parlament már előző nap megszavazta a
törvényjavaslatot – írta az MTI. A kazah fővárost 2019-ben nevezték át Asztanáról Nurszultan Nazarbajev távozó államfő
tiszteletére, mégpedig utódja, Tokajev javaslatára. A város korábbi nevének visszaadását is Tokajev kezdeményezte.
Három év alatt megtriplázódott a kazah napraforgóolaj-export
A nyers napraforgóolaj termelése meghaladhatja a 375 ezer tonnát Kazahsztánban a most induló szezonban, 39
százalékkal lenne több a tavalyi mennyiségnél – mondta Yadykar Ibragimov, az Olajmag-feldolgozók Országos
Szövetségének elnöke Taskentben. A gyártás már tavaly is 41 százalékkal nőtt, három évvel ezelőtt még csak 190 ezer
tonna napraforgóolaj előállítására voltak képesek. Azaz csaknem dupláztak 3 év leforgása alatt.
Kazahsztán nem fogadja el a kelet-ukrajnai régiók Oroszországhoz csatolását
Nem fogja elismerni Kazahsztán a kelet-ukrajnai régiók esetleges Oroszországhoz csatolását az ott rendezett
népszavazások nyomán – jelentette be a külügyminisztériuma. „A referendumok ügyében Kazahsztán tartja magát az
államok területi egységének elvéhez” – jelentette ki Ajbek Szmadijarov külügyi szóvivő. Hozzátette: Asztana kész minden

segítséget megadni ahhoz, hogy a szemben álló felek politikai úton rendezzék a vitás kérdéseket, és kiemelte, hogy a
kazah kormány legfontosabb célja a globális és a régiós stabilitás megőrzése.
Nem tetszik Putyinnak a kirgiz–tádzsik konfliktus
Telefonon szólította fel ma Vlagyimir Putyin orosz elnök kirgiz és a tádzsik hivatali partnerét, Szadir Dzsaparovot és
Emomali Rahmont, hogy akadályozzák meg a további eszkalációt az országaik közötti határon, és tegyenek
intézkedéseket a helyzet kizárólag békés, politikai és diplomáciai eszközökkel történő, mielőbbi rendezésére. A Kreml
sajtószolgálata szerint az elnökök megvitatták a kirgiz–tádzsik határon kialakult helyzetet. Putyin megerősítette
Oroszország készségét arra, hogy segítséget nyújtson a kirgiz–tádzsik határvidék stabilitásának biztosításához. A felek
megállapodtak a kapcsolattartás folytatásában az orosz elnöki sajtószolgálat szerint.
Üzbegisztán is leállította Putyin bankkártyás rendszerét
Üzbegisztán felfüggesztette a Bank of Russia fizetési rendszere (NSPK) által kibocsátott Mir kártyákon keresztül történő
fizetések feldolgozását - írja a Reuters. Az üzbég fizetési rendszer, az Uzcard "szükséges technikai eljárások" elvégzésével
indokolta a lépést, de nem adott további magyarázatot. Az NSPK vezérigazgatója, Vladimir Komlev sem kívánta
kommentálni a Reutersnek az Uzcard bejelentését.
Üzbég imámok arra kérik a férfiakat, hogy ne csatlakozzanak az orosz hadsereghez
Üzbegisztán legfőbb vallási hatóságának nyilatkozata azt követően született meg, hogy Oroszország gyorsított
eljárásban állampolgárságot ajánlott fel azoknak a külföldieknek, akik jelentkeznek a hadseregébe. Ez az intézkedés csak
egy a háború folyamán meggyengült orosz hadsereg megerősítésére tett erőfeszítések közül. A közép-ázsiai ország egyik
potenciális célpontja lehet annak az új orosz törvénynek, amely egy év katonai szolgálatért cserébe állampolgárságot
kínál, ugyanis hiába gondoljuk azt, hogy az orosz állampolgárság nem lehet annyira kecsegtető, hogy az ember
bevállaljon érte egy háborút, ez az olykor nagyon is kilátástalan belső-ázsiai állapotok közül kitörési lehetőséget kínál
sokaknak.
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Kína
Hatalmas piramisjátékként dőlhet be az ingatlanszektor a világ második legnagyobb gazdaságában?
Az Evergrande ingatlanfejlesztő bedőlése óta eltelt 12 hónap mindegyikében csökkentek az ingatlanárak Kínában, Xi
Jinping kormánya pedig hamarosan dollármilliárdokat fog tolni a szakértők szerint egyre inkább piramisjátékra hajazó
ingatlanpiacba - írja a The Guardian. A hivatalos adatok szerint augusztusban 70 kínai városban a vártnál nagyobb
mértékben, 1,3%-kal csökkentek az új lakások árai az előző évhez képest. A Citigroup e heti kutatása szerint az összes
ingatlanhitel közel egyharmada - 29,1%, szemben a tavaly év végi 24,3%-kal - nemteljesítőnek számít.
Koronavírus: enyhítenek a beutazási szabályokon Hongkongban
Enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására bevezetett szigorú beutazási szabályokon
Hongkongban, ennek részeként a hétfőtől hatályos szabályok szerint megszűnik a kijelölt szállodákban eltöltendő
kötelező karantén - jelentette be Hongkong kormányzósága pénteken. A Kínához tartozó, de különleges közigazgatási
státuszú Hongkongba beutazóktól többé nem várják el az utazás előtti 48 órán belül készített PCR-teszt negatív
eredményét igazoló dokumentumot. Ehelyett az indulást megelőző 24 órában készített antigén gyorsteszt negatív
eredményét kell igazolniuk.
Nagy a baj Kínában: szinte teljesen kiszáradt a legnagyobb tó
Szinte teljesen kiszáradt Kína legnagyobb tavának számító Pojang. Csianghszi tartományában a hónapok óta tartó
szárazság okozta vízhiány miatt vörös riasztást adtak ki - írja az al-Dzsazíra alapján a Telex. A tartomány vezetése
jelentette be pénteken, hogy olyan súlyos a helyzet, hogy a tó vízszintje közel 20 méterről alig 7 méterre csökkent az
elmúlt három hónapban, és az esőzések hiánya miatt további csökkenés várható. 60 százalékkal esett kevesebb csapadék
ebben a térségben idén, mint tavaly.
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Törökország
A török jegybank 13 százalékról 12 százalékra csökkentette az irányadó, egyhetes repokamatot
A török jegybank 13%-ról 12%-ra csökkentette az irányadó, egyhetes repokamatot szeptember 22-én annak ellenére,
hogy húszéves csúcson van az infláció. A jegybank ezzel már a második egymást követő hónapban csökkentette az
irányadó kamatot, amelyet tavaly decembertől idén augusztusig szinten tartott. Törökországban augusztusban évi
80,2%-ra, 2002 óta a legmagasabb szintre gyorsult az éves infláció a júliusi 79,6%-ról. A jegybank a kamatcsökkentést
azzal magyarázta, hogy a lassuló gazdaságot élénkíteni kell a mérséklődő fogyasztói kereslettel együtt, de az indokok
között szerepelt a geopolitikai kockázatok fokozódása is.
A török elnök az orosz-ukrán háború “mielőbbi befejezését” sürgeti
Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptember 23-án egy regionális csúcstalálkozón felszólalva jelentette ki, hogy azt
szeretné, ha az orosz-ukrán háború “a lehető leghamarabb véget érne”. Szavai azért is meglepőek, mert a csúcstalálkozón
személyesen vett részt az orosz elnök is. Erdogan látszólag arra próbálja felhasználni a Moszkvával fenntartott jó
munkakapcsolatait, hogy meggyőzze Putyint arról, hogy hajlandó legyen részt venni a Törökország által közvetítendő
tűzszüneti tárgyalásokon, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Az utolsó török bankok is leállítják Putyin kártyás rendszerét
Három török állami bank döntött az orosz Mir fizetési rendszer leállítása mellett, amely egy újabb példája annak, hogyan
kényszerítik a nyugati szankciók az országokat arra, hogy elhatárolódjanak Moszkvától. A három állami bank az utolsó
Törökországban, amely még mindig feldolgozza az orosz Mir kártyákkal végrehajtott tranzakciókat. Szeptember 27-én
azonban arról döntöttek, hogy lekapcsolják magukat a rendszerről. Törökországba folyamatosan érkeznek menekültek
Oroszországból, az eladott lakások havi bontása alapján pedig már az oroszok számítanak az első számú külföldi
vásárlóknak. A Mir rendszerből való kilépés ezekre a tranzakciókra is hatással lesz.
Erdogan a NATO után az orosz-kínai tengelyhez is csatlakozna
Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette, hogy Törökország a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagságát
tűzte ki külpolitikai céljául (melynek az ország jelenleg megfigyelő tagja). Ankara NATO-tagállam és a nyugati katonai
együttműködés második legnagyobb hadseregével rendelkezik. Erdogan ilyen irányú kijelentését azután tette, miután
részt vett az Üzbegisztánban megrendezett SCO-csúcstalálkozón, aminek többek között az ukrajnai háborút folytató
Oroszország, Kína és India a tagjai. A helyzet pikantériáját jelenti, hogy az interjúra közvetlenül azelőtt került sor, hogy
az Egyesült Államokba utazott volna.
Hosszú évek után először találkozott az izraeli kormányfő és a török elnök
Tizennégy év után első alkalommal találkozott egymással izraeli miniszterelnök és török államfő; Jaír Lapid és Recep
Tayyip Erdogan New Yorkban folytatott megbeszélést. Az izraeli miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Lapid a
tanácskozáson üdvözölte, hogy nemrég helyreállították a két ország közötti teljes diplomáciai kapcsolatot, és hogy
kinevezték a Törökországba akkreditált új izraeli nagykövetet.
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Amerikai Egyesült Államok
Pluszmunkákat vállalnak az amerikaiak a magas infláció miatt
Gyakori, hogy a heti 40 órás főállás mellett még 20 órát dolgoznak máshol vagy saját munkahelyükön pluszműszakban
az amerikai munkavállalók. Egyre nagyobb pénzügyi gondokkal küszködnek az amerikaiak. Az Egyesült Államokban
dolgozók 70 százaléka gondolkozott el azon, hogy a tomboló infláció miatt pluszmunkákat vállal.

Szigor: semmi jót nem várnak Amerikában, akkor is lépnek, ha fájni fog
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed ismét kamatot emelt. Ugyan sem az idei évre, sem a következőre nem várnak
recessziót, a gazdaság be fog lassulni. A legnagyobb ellenség az infláció. Jerome Powell Fed-elnök azt mondta, hogy
addig emelik a kamatot, amíg szükséges, akkor is, ha fájni fog.
Több az amerikai munkanélküli, de még nem kell aggódni
Öt hét után először nőtt az első alkalommal segélykérelmet beadók száma az Egyesült Államokban, a 213 ezres tényadat
jobb lett a vártnál, és továbbra is feszes munkaerőpiacról árulkodik.
Megugrott az eladott új lakások száma az USA-ban
Az Egyesült Államokban 28,8%-kal nőtt az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest, így az egész évre
kivetített értékesítési darabszám 685000 volt. A mutató 2020 júniusa óta legnagyobb mértékben nőtt.
Miért olyan fontos Tajvan az Egyesült Államoknak?
Bár az Egyesült Államok stratégiailag támogatja Ukrajnát Oroszországgal szemben, nyílt katonai konfliktust nem vállal,
azaz nem küld amerikai csapatokat a háborúba. Tajvannal azonban más a helyzet: Joe Biden egyértelműen kijelentette,
hogy katonákat küldene Tajvan védelmére egy kínai támadás esetén.
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Latin-Amerika és a Karib-térség
Összefogunk Mexikóval, hogy feltárjuk a világűrt
Oktatási és űrkutatási együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Marcelo
Ebrard mexikói külügyminiszterrel – tájékoztatta Mexikó budapesti nagykövetsége pénteken az MTI-t. A friss
megállapodás értelmében évente 40 ösztöndíjas mexikói diák érkezhet Magyarországra, valamint arról, hogy "békés célú
űrtevékenységben" működik együtt a két ország.
Hurrikánkészültségben Kuba és Florida
Az Ian nevű hurrikánra készül Kuba és Florida. Kubában hat nyugati tartományában riasztás adta ki, mert a ciklon egyre
erősebbé válik. Az iskolákat bezárták. Az Ian 2-es fokozatú hurrikánként érte el Kuba déli partját helyi idő szerint hétfő
este. Florida déli részéhez szerdán érhet el, a hurrikánfigyelő szolgálat szerint már 3-as vagy akár 4-es fokozatúra
erősödve. Az amerikai állam egészére szükségállapotot hirdettek. Az embereket felszólították, hogy készüljenek fel az
víz- és áramhiányra. Az Ian heves esőzést, szélviharokat, árvizeket hozhat. A Nemzeti Gárda ötezer tagját is
mozgósították, hogy szükség esetén a mentésben részt vegyenek.
Kuba szavazott: igen az egyenlő házasságra és az örökbefogadásra
A vasárnap tartott népszavazáson Kuba lakossága az új családjogi törvény bevezetéséről dönthetett. A szavazásra
jogosultak 71%-a járult az urnához és a szavazatok 66,87%-ával a nép elfogadta a kódexet. Vagyis 3,9 millió kubai
szavazott többek között az egyenlő házasság, valamint az LMBTQ emberek általi örökbefogadás engedélyezésére. A
több mint 100 oldalas új családjogi kódex nem kizárólag LMBTQ-kérdésekkel foglalkozik. Többek között előirányozza a
gyermekek és a serdülők nagyobb védelmét, a szülők társfelelősségét a nevelésükben, valamint a férfiak és nők közötti
szigorú jogegyenlőséget. A kódex a kiskorúaknak azt a jogát is garantálja, hogy ne legyenek kirekesztés, erőszak vagy
szülői elhanyagolás áldozatai. Az új kódex az 1975-ös régit váltja majd, mely sok tekintetben elmaradott volt már.
Bolsonaro: Brazília mindent megtesz, és eddig is mindent megtett a béke érdekében
Néhány héttel a brazil elnökválasztás előtt Jair Bolsonaro elnök az ukrán-orosz háború befejezésére szólított fel egy
kampánybeszédében. „Testvérek vagyunk, egymás javát akarjuk. Bízunk a békében, Brazília mindent megtesz, és eddig
is mindent megtett a béke érdekében” – mondta Bolsonaro kampánykörútján Prudentópolis városban. Prudentópolis
városát Brazília kis Ukrajnájának tartják. Az 53 ezer lakos háromnegyede ukránok leszármazottja, a várost és környékét
pedig több tucat hagymakupolás templom díszíti.

Kolumbia és Venezuela ismét megnyitotta a több éve lezárt közös határt
Kolumbia és Venezuela ismét megnyitotta a több éve lezárt közös határt a diplomáciai kapcsolatok normalizálása
nyomán. „Történelmi nap ez az ország, a térség és összességében Amerika számára is” – jelentette ki hétfőn az
augusztusban beiktatott Gustavo Petro kolumbiai elnök. A nap folyamán hajthatott át hét év óta az első teherautó
Kolumbiából a Simón Bolívar-hídon a szomszédos országba. Kolumbia első baloldali elnöke, Gustavo Petro és Nicolás
Maduro venezuelai elnök augusztusban állapodtak meg a diplomáciai kapcsolatok normalizálásáról. Azóta a két
szomszédos ország fokozatosan éleszti fel az egykori viszonyt.
Venezuela kész olajat szállítani a világnak
Az év elején úgy tűnt, az Egyesült Államok feloldhatja a Venezuelával szembeni szankciókat az olajhiány és az emelkedő
árak miatt, lehetővé téve, hogy a dél-amerikai ország ismét kőolajat exportálhasson a világpiacon. Ez egyelőre nem
valósult meg, de a venezuelai vezetés közölte, ők készek arra, hogy olajjal lássák el a világot. Noha az Egyesült Államok
némileg enyhítette a venezuelai olajkereskedelemre vonatkozó korlátozásokat, a szankciókat egyelőre még nem
oldották fel teljesen. Annak ellenére sem, hogy Venezuela vezetése egyértelműen kijelentette, kész arra, hogy jelentős
mennyiségű kőolajat exportáljon a világpiacon.
Hárítja Salvador az államcsődöt, Bukele indulna az újabb elnökségért
Salvador az államcsőd körül keringő pletykák közepette olcsón visszavásárolt saját kötvényeiből. Bukele elnök az ENSZ
előtt is kiállt a kis országok függetlensége mellett. Indul a következő választáson, újraválasztása azonban népszerűsége
ellenére is kérdéses. Salvador visszavásárolta 2023-ban és 2025-ben lejáró államkötvényeinek egy részét, összesen 565
millió dollár értékben – közölte Nayib Bukele elnök. Az ország a 2025-ben lejáró kötvények 54 százalékát 432 millió, a
2023-ban lejáró kötvények 22,4 százalékát 133 millió dollár értékben vette meg. Bukele szerint ezekkel a műveletekkel az
ország több mint 275 millió dollárt takarított meg.
Erőteljes földrengés rázta meg Mexikót
Erős, 7,6-os földrengés volt a nyugat-mexikói La Placita de Morelos település közelében hétfőn, a Csendes-óceáni
Szökőárjelző Központ (PTWC) cunami veszélye miatt adott ki figyelmeztetést a partvonal egyes szakaszain. Mexikóváros
polgármestere, Claudia Sheinbaum elmondta, hogy nem érkeztek azonnali jelentések károkról a rengések után
fővárosban, amelyek ugyanazon a napon történtek, mint 1985-ben és 2017-ben, amikor szintén hasonló erejű
földmozgások rázták meg az országot - írja a Reuters beszámolója.
75 százalékra emelték az argentin alapkamatot
Az argentin központi bank a Leliq irányadó kamatlábat 5,5 százalékponttal 75 százalékra emelte, hogy megfékezze a
vágtató inflációt. A bank a közleményében jelentette be a lépést, egy nappal az után, hogy közölték: az augusztusban
mért éves infláció 79 százalékra ugrott, ami az utóbbi három évtized legyorsabb éves fogyasztóiár-drágulása. Az argentin
jegybank idén már a kilencedik alkalommal emelt kamatot.
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Közel-Kelet
9,5 millióra nőtt Izrael lakossága
Egy év alatt 187 ezerrel lettek többen, közel 60 ezren vándoroltak be az egy zsidó nagyszülőt megkövetelő „hazatérési
törvény” alapján 93 országból, ezzel két évtizedes rekord született.
Izrael „diplomáciai háborúba” szállhat a Booking.com ellen
Izrael idegenforgalmi minisztere „diplomáciai háborúval” fenyegette meg a Booking.com utazási oldalt a cég döntése
miatt, amely szerint a júdeai-szamáriai, izraeli ellenőrzés alatt álló területekre vonatkozó hirdetéseken biztonsági
figyelmeztetést kell feltüntetni.

Az SRTIP és a magyar Jan von Neumann Egyetem megállapodást írt alá a kölcsönös együttműködés fokozásáról
A Sharjah Kutatási Technológiai és Innovációs Park (SRTIP) és a magyar Jan von Neumann Egyetem (JvNU) széles körű
megállapodást írt alá a tudományos kutatás, a technológia és a kultúra terén folytatott kölcsönös együttműködés
fokozása érdekében. Ez a partnerség kivételes lehetőséget ad a Magyar Egyetemnek arra, hogy bemutassa az arab
kultúra és tudomány legújabb eredményeit Magyarországon, és aktív nemzetközi tudományos együttműködést
folytasson az egyetem székhelyeként szolgáló Kecskemét városában.
Koronavírus: két és fél év után eltörli a maszkviselést a Közel-Kelet egyik legszigorúbb országa
A Nemzeti Vészhelyzeti Válság- és Katasztrófavédelmi Hatóság (NCEMA) egy televíziós közleményben jelentette be a
változást, amely szeptember 28-án lép életbe. A régóta érvényben lévő maszkszabály az Egyesült Arab Emírségek Covid19 elleni intézkedéseinek egyik pillére volt, csakúgy, mint a szinte általános védőoltások és a gyorsan elérhető PCRtesztek. A rendelet hivatalosan csak Abu Dzabira vonatkozik, de az ország hat másik emírsége, köztük Dubaj is várhatóan
követi majd a példát.
Megvan a megállapodás, még idén érkezik arab LNG Németországba
Sikeres megállapodást kötött az Egyesült Arab Emírségek államelnöke, Mohamed bin Zájid Ál Nahaján sejk és Olaf Scholz
német kancellár vasárnap, amelynek értelmében az arab ország kész enyhíteni Németország energiaválságát és fedezni
az ipari növekedéséhez szükséges energiaszükségletét. Erről az Emírségek állami hírügynöksége adott ki rövid
közleményt a Reuters hírügynökség szerint.
Új miniszterelnöke lett Szaúd-Arábiának
A szaúdi uralkodó kedden az egyik fiát a szunnita királyság miniszterelnökévé, a másikat pedig védelmi miniszternek
nevezte ki. Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi uralkodó a fiát, Mohamed bin Szalmán trónörököst nevezte ki kedden a
szunnita királyság miniszterelnökévé – közölte az SPA helyi hírügynökség a vonatkozó királyi rendeletre utalva. Eddig a
kormányfői tisztséget Szalmán bin Abdel-Azíz személyesen látta el.
Az energiabiztonság kerül előtérbe az emberi jogokkal szemben Scholz szaúd-arábiai látogatásán
Négy év szünet után újra a legmagasabb szinten folytat tárgyalásokat Németország és Szaúd-Arábia. Az egyeztetésen
számos témát érintenek, de az energiaválság lesz a vezérfonal. Bár az Európai Unióban sokan reménykednek abban, hogy
a német kancellár látogatása Szaúd-Arábiába az Öböl menti ország emberi jogi helyzetének javítása körül mozog majd,
a német kancellár lehetőségeit azonban jelentősen szűkíti az a tény, hogy az energiabiztonságot kell előtérbe helyeznie.
Egy 22 éves nő halála után robbant ki az egyre csak terjedő tüntetéshullám
Egy hete forrong Irán, miután az erkölcsrendészet letartóztatásában életét vesztette Mahsza Amini. Az Amini halála miatt
kirobbant tiltakozások lökéshullámai azonban egyszerre terjedtek a virtuális és a fizikai térben. Mahsza Amini szeptember
17-én szülővárosában rendezett temetése tüntetésbe torkollt, és a fiatal nőnapok alatt az elnyomó teokratikus rezsim
mártírjává vált.
A letartóztatások ellenére folytatódik a tiltakozáshullám Iránban
Továbbra sincs nyugalom Iránban. Már több mint 1200 tüntetőt vettek őrizetbe, akik egy 22 éves kurd nő halála után
kirobbant tüntetéssorozat keretében demonstráltak. A száműzetésben élő irániak civil szervezete, az oslói székhelyű Iran
Human Rights szerint már legalább 76 ember halt meg a tiltakozások elleni kemény fellépés következtében. A hatóságok
kevesebb áldozatot (41) ismernek el. Az Amnesty International szerint az állami erők legalább négy gyermeket megöltek
a tiltakozások kezdete óta.
Csütörtökön szavaz a parlament az ország új elnökéről Libanonban
A libanoni parlament elnöke kedden összehívta a törvényhozókat, hogy megválasszák az ország következő elnökét.
Nabih Berri közölte, hogy a parlament csütörtökön ül össze. A hivatalban lévő elnök, Michel Aun egy nyugalmazott
tábornok és az Irán által támogatott Hezbollah csoport szövetségese, akit két évig húzódó patthelyzetet követően 2016
októberében választottak meg hat évre. Megbízatása október 31-én jár le.
Az Egyesült Arab Emírségek novemberben elindul a Holdra
Novemberben a floridai Kennedy Űrközpontból indítja útnak első holdjáróját az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be
a küldetés igazgatója. Hamad al-Marzuki közlése szerint a Rásid (Rashid) nevű rovert, amelyet a dubaji uralkodócsaládról
neveztek el, a floridai Kennedy Űrkikötőből indítják majd útnak november 9. és 15. között. A holdjárót a SpaceX Falcon 9
rakétájával bocsátják fel, és márciusban egy japán űrszondával landol majd a Holdon.

Ételautomatákból ingyen kenyeret osztanak Dubajban
Hátrányos helyzetű családok és dolgozók ingyen kenyeret vásárolhatnak a nap különböző időszakaiban Dubajban,
köszönhetően az új “Kenyér mindenkinek” kezdeményezésnek, amelynek keretében intelligens automaták segítségével
frissen készítik a péksüteményeket.
Okosváros épül a Dubai Expo helyén
Hat hónap után bezárta kapuit Dubajban az Expo City, amely az arab országokban elsőként látta vendégül a világot. A
világkiállítás helyszíne és szelleme azonban tovább él, és a jövő városává alakul át. Az úgynevezett 15 perces városban
elvileg mindent el lehet majd érni gyalog vagy kerékpárral 15 percen belül, az ide költöző cégeket pedig 5G és a
legmodernebb IoT technológiai megoldások várják.
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Afrika
Az inflációt gyorsíthatja az áremelés a világ legfontosabb szállítási útvonalán
A Szuezi-csatornán a tranzitdíjak jövő év januárjában újra emelkednek. Az olajat és kőolajtermékeket szállító tartályhajók
esetében 15 százalékkal, a száraz ömlesztettáru-szállító hajók és a sétahajók esetében pedig 10 százalékkal növelik a
díjakat, ami erősítheti a globális inflációt.
Algéria is Európa segítségére siet
Algéria arra számít, hogy az Olaszországba irányuló földgázexportja idén ötödével nő majd. Az észak-afrikai országból
2022-ben összesen mintegy 25,2 milliárd köbméter gázt szállítanak Olaszországba – mondta Túfik Hákkár, az algír
Sonatrach állami energetikai vállalat vezérigazgatója. Olaszország tavaly 20,9 milliárd köbmétert kapott Algériából, az
olasz gázhálózat adatai szerint.
Algéria az afrikai gyógyszergyártás élvonalában
Algéria néhány évtized alatt Afrika egyik vezető gyógyszergyártójává vált. Tavaly több mint 2,5 milliárd euró értékben
állított elő gyógyszereket. A mintegy 200 termelőegység az ország szükségleteinek közel 70%-át fedezi. A Frater Razes
laboratórium a világjárvány közepén forgalomba hozott egy véralvadásgátlót, amelyet a koronavírusos betegeknek írtak
fel. Ez volt az első alkalom, hogy Algériában élő szervezetből készült gyógyszereket állítottak elő.
Óriási duzzasztó épül Marokkó leghosszabb, az év jelentős részében kiszáradó folyóján
Ellentmondásosnak tűnhet, hogy hatalmas vízellátási infrastruktúra fejlesztése zajlik Észak-Afrika egyik legszárazabb,
leginkább vízhiányos országában, de megvan a magyarázat, amivel feloldhatóvá válik ez a benyomás. Marokkóban
ugyanis vízipari létesítmények felhúzásával, többek között duzzasztógátak építésével próbálnak egyszerre segíteni az
egyre nagyobb energiaéhségen, és a mind komolyabb kihívást jelentő vízellátási problémákon.
A tunéziai függőkertek az aszálynak is ellenállnak
Az északnyugat-tunéziai dombok magasan fekvő részén a gazdák több ezer fügefát termesztenek egy egyedülálló
teraszos rendszerben, amely reményeik szerint megvédi őket az egyre súlyosabb aszályoktól. A függőkertek vízellátását
két, a hegységekben induló forrás biztosítja. A vizet a gyümölcsösökbe csatornák hálózata vezeti, amelyeket a növények
aktuális vízigényének függvényében meghatározott időpontokban nyitnak és zárnak.

Olimpiát rendezne Egyiptom
Egyiptom azt fontolgatja, hogy jelentkezik a 2036-os nyári olimpia vendéglátójának. A rendezési szándékról az északafrikai arab ország sportminisztere, Asraf Szobhi beszélt azon a találkozón, amelyet Thomas Bachhal, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnökével tartott Kairóban.
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Ausztrália
Ausztrália nem fogja kitiltani az orosz turistákat
Az ausztrál védelmi miniszter szerint van egy határ, amit illik meghúzni, mert nem lehet egy egész népet szankcionálni.
Ukrán ötlet volt, de egyes EU-tagországok is erőteljesen támogatták az orosz állampolgárok belépésének tilalmát az EU,
illetve az Ukrajnával szolidáris nyugati országok területére. Az ausztrál kormány azonban most határozott nemmel felelt
arra kérdésre, terveznek-e hasonló intézkedést. Az orosz-ukrán háború kezdete óta Ausztrália teljes mellszélességgel
támogatja Ukrajnát, humanitárius segélyszállítmányokkal és védelmi felszerelésekkel egyaránt. Az ausztrálok a szankciós
politikából is kivették a részüket, hiszen betiltották többek között a bauxit- és alumínium exportját Oroszországba,
ráadásul több száz orosz magán- és jogi személy sújtottak szankciókkal, beleértve az orosz bankszektor nagy részét.
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