NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva
válik elérhetővé.
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Albánia
Albánia második negyedéves termelői árindexe 1,6%-kal emelkedett éves szinten
Albánia termelői árai 1,6%-kal emelkedtek 2021 második negyedévében. Negyedéves összehasonlítás alapján Albánia
termelői árindexe 0,3%-kal nőtt az április-júniusi időszakban.
Az EBRD online felületet hoz létre az albán cégek támogatására
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) online felületet hoz létre az albán mikrovállalkozások és KKV-k részére,
melyen jogi és üzleti információkkal segítik a cégeket a koronavírus-járványt követő új kihívások leküzdésére.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/

Ausztria
Ausztria megkezdi a szigorításokat, ahogy nő a fertőzöttek száma
Sebastian Kurz az ORF közszolgálati televíziónak adott interjúban Kurz kifejtette véleményét egyebek között a
járványgörbe folyamatos emelkedése miatti lehetséges szigorításokról. A kancellár hangsúlyozta, hogy a jövőben a hét
napra és százezer lakosra vetített fertőzöttségi mutatóval ellentétben a korházak intenzív ágyainak telítettsége fogja
meghatározni a szükséges lépéseket. Ami a gyakorlatban azt jelenti, minél több ember szorul a koronavírus betegség
következményeként lélegeztetőgépre, annál szigorúbb intézkedésekkel kell számolni.
Háromhetes biztonsági fázissal indul a tanév Ausztriában
Ausztria három keleti tartományában - Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban - hétfőn 490 ezer gyereknek
kezdődött el az új tanév, immár a második a koronavírus-járvány árnyékában. Heinz Fassmann oktatási miniszter ez
alkalomból egy bécsi általános iskola tanévnyitóján azt mondta, a tárca által kidolgozott biztonsági terv remélhetőleg
elegendő garancia lesz arra, hogy elkerüljék az iskolabezárásokat, és hosszú távon biztosítsák a jelenléti oktatást.
Vakcinalottót indít a legnagyobb átoltottsággal rendelkező osztrák tartomány
Hans Peter Doskozil tartományi elöljáró bejelentette, hogy Burgenlandban vakcinalottót fognak indítani – írja a Körkép.
Az osztrák tartományok közül itt a legmagasabb az átoltottság, az emberek kétharmada már megkapta a vakcinát.
Doskozil azonban azt szeretné, ha november 11-ig az átoltottsági arány legalább a 80 százalékot elérné. A vakcinalottó
fődíja egy autó lesz, ezenkívül mobiltelefont, ajándékkosarat, bort és wellnessutalványt is lehet nyerni.
Bécs újra "császárváros" lehet
Bécs jó úton halad afelé, hogy Európa egyik pénzügyi központja legyen, mégpedig jórészt annak köszönhetően, hogy
pénzintézetei az osztrák császárság volt kelet-közép-európai területein rendelkeznek erős pozíciókkal. Elemzők és
bankárok egyetértenek abban, hogy Bécs reális eséllyel pályázik a pénzügyi központ státuszra, már csak azért is, mert
úgy tűnik, hogy a kelet-európai országok gazdasági növekedése gyorsabb lesz az EU átlagánál. Ez magával hozza a
régióban erős osztrák bankok hitelei iránti kereslet erősödését. A másik oldalról a pénzintézetek abban a helyzetben
vannak, hogy pénzügyi egyensúlyuk felborítása nélkül képesek tolni a pénzt a gazdaságba.
Kurz és Vucic egyeztetésén a menekültkérdés volt a fő téma
Több európai ország attól tart, hogy menekülthullám indul Afganisztánból Európába. Az osztrák kancellár igyekszik
megakadályozni, hogy a balkáni útvonalon ismét embercsempészet alakuljon ki. Az osztrák kancellár egyeztetett erről
Angela Merkel német kancellárral és Mevlüt Cavasoglu török miniszterrel is, mielőtt a szerb elnökkel találkozott.
A száguldozóktól már az autót is elkobozhatják Ausztriában
Mostantól igencsak ügyelniük kell járművük haladási sebességére azoknak, akik Ausztriában autóznak. Szeptember 1jétől ugyanis drasztikus mértékben megemelkedtek a gyorshajtások bírságai – derül ki az osztrák kormányzat által

közzétett új szabályozásból. Aki óránként 30 kilométerrel túllépi a sebességhatárt, annak az eddigi 70 helyett
minimálisan 150 eurót kell fizetnie. A pénzbírság nagysága a gyorshajtás mértékétől függően növekszik, felső határa a
korábbi 2180 euróról több mint a kétszeresére, 5 ezer euróra emelkedett.
Politikai viták kereszttüzében az osztrák arcfelismerő szoftver
Szorgalmasan dolgozik az osztrák arcfelismerő szoftver: a jogvédők veszélyesnek tartják, a belügyminiszter szerint
minden rendben. Már 638 693 bejegyzést gyűjtött be az osztrák arcfelismerő szoftver, amelynek használatát egy 2020as törvény tette lehetővé a potenciális bűnözők azonosítására – derült ki a liberális NEOS párt parlamenti frakciójának
kérdésére adott bécsi kormányzati válaszból.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.index.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
Brüsszelben már áruházakban is oltják az embereket
Brüsszelben már bevásárlás közben is beoltathatják magukat az emberek - a hatóságok így próbálják növelni az
átoltottságot. A nagyobb boltokban a Johnson és Johnson egydózisú oltóanyagát kínálják időpontfoglalás nélkül a belga
fővárosban. "Nem számít, hol kapják meg az oltást az emberek, a kórházban vagy a szupermarketben. Ugyanaz a
minőség bárhol" - mondta egy járókelő.
Belgium 80%-os foglalkoztatási rátára törekszik
A belga kormány szeptember 7-én országos foglalkoztatási konferenciát szervezett, amelyen a részvevőkkel
megvitatják a kormány új célkitűzését, a 80%-os foglalkoztatási ráta elérését. Jelenleg a 20-64 év közötti aktív korú
lakosság 70,5%-a foglalkoztatott, a cél ennek növelése, ezáltal az ország nyugdíjjárulék-befizetésének a növelése, hogy
a megnövekedett számú nyugdíjas ellátása zavartalan legyen. A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy csakis
minőségi munkahelyteremtés lehet a cél, amely társadalombiztosítási járulékkal jár, hiszen a részmunkaidős
foglalkoztatás (ld.pl. a szomszédos Hollandiában) nem jár semmilyen szociális hozzájárulás megfizetésével, így a
nyugdíjproblémára nem jelent megoldást.
Valami bűzlik Belgiumban
A nyáron komoly áradások voltak Belgiumban - Európa több más országa mellett - és a víz által összehordott hulladékot
egy használaton kívüli autópályán gyűjtötték össze. A szemét még mindig ott van és ahogy az a szeméttel lenni szokott,
elkezdett bűzleni - írja a The Brussels Times.
Hollandiában jelentősen megdrágultak a vakációs utazások az idei nyáron
A Holland Statisztikai Hivatal (CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek) legfrissebb adatai szerint a külföldi csomagtúrák
16,4 %-kal voltak drágábbak augusztusban, mint a tavalyi év hasonló időszakában, míg a hollandiai vakációs és
rekreációs parkok árai 12%-kal emelkedtek. Az egyik ok az, hogy a tavalyi árak irreálisan alacsonyak voltak, a másik pedig
a keresleti oldalon keresendő. A holland kormány júliusban még számos korlátozó intézkedést tartott fenn, míg
augusztusra ezek megszűntek, így ebben a hónapban jelentősen nőtt a kereslet. Végül az infláció is növekedett, igaz
minimális mértében: az élelmiszerárak például 0,2%-kal, összességében pedig 2,4%-os volt az infláció mértéke
Hollandiában, szemben az eurózóna 3%-os átlagértékével.
A hollandiai Rotterdam kikötője saját hidrogéngyárat épít a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében
Hollandia legnagyobb kikötője és a német UNIPER társaság 2025-re építi fel azt a zöld hidrogén előállító gyárat,
amelynek a célja az, hogy a kikötő 2050-re teljesen klímasemleges legyen. A zöld hidrogént a víz hidrogén és oxigén

elemeinek szétválasztásával, azaz elektrolízissel fogják előállítani. Az új hidrogénüzem a kikötőben lévő
hidrogénvezetéken keresztül csatlakozik majd a holland hidrogéninfrastruktúrához és a hollandiai szállításon kívül
megújuló energiaforrással tudja majd ellátni a közeli Észak-Rajna-Vesztfáliát, valamint a belgiumi Limburg régiót is.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.rtl.be
www.napi.hu
www.nu.nl

Bosznia-Hercegovina
A Bosznia-hercegovinai Föderáció kormánya az IMF-től kapott 200 millió BAM elosztásáról döntött
A Bosznia-hercegovinai Föderáció kormánya határozatot fogadott el a Nemzetközi Valutaalappal kötött
megállapodásból származó 200 millió BAM kantonok közötti elosztásáról. Az alapok segítséget nyújtanak a
kantonoknak a strukturális reformok végrehajtásához, a COVID-19 járvány negatív társadalmi, gazdasági és
egészségügyi következményeinek enyhítésére, valamint infrastrukturális projektekhez.
Bosznia-Hercegovina GDP-je 660 millió euróval csökkent 2020-ban
Tavaly, egy évtized után először csökkent ismét Bosznia-Hercegovina GDP-je. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint
Bosznia-Hercegovina 2020. évi GDP-je 17,38 milliárd eurót tett ki, míg egy évvel korábban ez 18,04 milliárd euró volt.
Korábban, 2018-ban a GDP csaknem egymilliárd euróval nőtt, míg az ország GDP-je 2012-ben csökkent utoljára 2011hez képest körülbelül 100 millió euróval.
Júliusban nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma
A júliusban Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma elérte a 79 881 -et, míg tavaly ugyanebben a
hónapban csak 9374 főt regisztráltak. A külföldi turisták 201 910 vendégéjszakát töltöttek júliusban Boszniában,
szemben a 2020 júliusi 22 826 éjszakával. A boszniai szálláshelyeken megszálló látogatók száma 2021 júliusában 132
029-re nőtt a 2020. júliusi 47 524-ről. A külföldiek közül a legtöbb vendégéjszakát az Egyesült Arab Emírségekből érkező
látogatók töltötték el boszniai szálláshelyeken (20,9%).
FORRÁS:
https://www.sarajevotimes.com/
https://seenews.com/

Bulgária
Bulgária GDP-je 9,9%-kal nőtt a második negyedévben
Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) éves összehasonlításban 9,9%-kal nőtt 2021 második negyedévében, miután az
előző negyedévben 1,8%-kal csökkent. Negyedéves összehasonlítás alapján az ország GDP-je 0,6%-kal emelkedett az
április-júniusi időszakban, az év első negyedévében mért 2,5%-os növekedést követően az előzetes adatok szerint.
Bulgária GDP-je 31,2 milliárd levát (18,9 milliárd dollárt/15,9 milliárd eurót) tett ki folyó áron a vizsgálati időszakban.
Bulgária 5,8 millió eurót folyósít az utazásszervezőknek a Covid-19 miatt törölt utakért
A bolgár turisztikai minisztérium 11,3 millió levát (6,9 millió dollár/5,8 millió euró) folyósít 89 helyi utazásszervezőnek,
hogy kompenzálja a koronavírus-járvány következtében elszenvedett veszteségeket. Az összeg egy 16,5 millió levás
kormányzati program része, amelynek célja a turizmus támogatása. A támogatási intézkedés segítséget nyújt az
utazásszervezőknek, hogy megtérítsék ügyfeleik azon költségeit, amelyeket a 2020 március-december közötti
időszakban a betegség terjedésének korlátozása miatt törölt utazásokra befizettek.

FORRÁS:
https://seenews.com/

Csehország
A Toyota csehországi gyára lassan, de újraindul
A félvezetők hiánya miatt a Toyota kolini üzeme nem tud annyi autót gyártani, mint tervezték. A gyártó már előre
meghosszabbította a nyári szünetet – írja az automobilwoche.de
Csehországban 5,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Júliusban éves szinten 5,5 százalékra mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom emelkedése Csehországban a naptári
hatástól megtisztított adatok szerint – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal kedden Prágában.
Megugrottak a cseh bérek a második negyedévben
Általános a vélemény, hogy az idei év második felében alacsonyabb, de továbbra is nagyon magas bérnövekedéssel kell
számolni. A második negyedévben éves összehasonlításban 11,3 százalékkal 38 275 koronára (535 850 forint) emelkedett
az átlagbér Csehországban - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal pénteken Prágában.
Hazánk felé tekint a cseh repülőgyár
Az Aero Vodochody cég Magyarországgal való gazdasági és védelmi együttműködésre használná fel a visegrádi
partnerek politikai stabilitását
Ha Szlovákiában nem is, Csehországban egyre jobban megéri dolgozni!
A második negyedévben éves összehasonlításban 11,3 százalékkal 38 275 koronára, vagyis nagyságrendileg 1508 euróra
emelkedett az átlagbér Csehországban - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal pénteken Prágában.
FORRÁS:
www.trademagazin.hu
www.alon.hu
www.magyarhirlap.hu
www.ma7.sk

Egyesült Királyság
A brit gazdaságnak már nincs szüksége a laza monetáris politikára
Michael Saunders, a Bank of England monetáris tanácsának tagja tegnap arról beszélt, hogy a gazdaságnak már nincs
szüksége a rendkívül laza monetáris politikára, így indokolt lenne az eszközvásárlások mihamarabbi befejezése.
Rekordszintre nőtt a brit lakóingatlanok átlagára
Rekordszintre emelkedett a lakóingatlanok átlagára augusztusban az Egyesült Királyságban, jóllehet tovább lassult az
áremelkedés éves összevetésű üteme.
A skótok újra szavaznának az elszakadásról
A koronavírus-járvány miatt tartott szünet után újból elkezdődik a skóciai függetlenségi népszavazást előkészítő munka
– közölte Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti
Párt (SNP) vezetője az edinburghi parlamentben kijelentette: az újabb referendumot csak a járvány visszavonulása után
lehet megtartani, de a skót kormány 2023 vége előtt mindenképpen szeretné megrendezni a népszavazást.
Rekordszámú migráns érte el Anglia partjait
Csak hétfőn mintegy 1000 migráns kelt át a La Manche csatornán. Priti Patel, az Egyesült Királyság belügyminisztere brit
képviselőknek azt mondta, hogy Franciaország „egy fillért sem fog látni” az 54 millió fontos (63 millió euró) összegből,

amelyet Nagy-Britannia korábban megígért a part menti őrjáratok számának megduplázására, miután csak hétfőn
mintegy 1000 migráns kelt át a La Manche csatornán, ami rekordmagas napi adat. Idén eddig körülbelül 13 500 ember
érkezett az Egyesült Királyságba szabálytalan hajóátkeléssel, a tavalyi 8420-hoz képest ez komoly emelkedés.
Vakcinaútlevelet vezet be az Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyságban még ebben a hónapban bevezetik a vakcinaútlevelet. Nadhim Zahawi, az ország oltásügyi
minisztere szerint biztosítani kell a brit gazdaság működőképességét. A kormány egyelőre nem döntött arról, hogy be
kell-e oltani a 12-15 éveseket.
Brexit: határozatlan időre kibújik az északír protokoll alól a brit kormány
Az idén január óta hatályos és kötelezően végrehajtandó Brexit-megállapodás északír-brit határra vonatkozó
vámellenőrzési szabályát most szeptember végétől kellene alkalmaznia a brit hatóságoknak, de egy tegnap esti újabb
egyoldalú döntéssel azt jelentette be a brit kormány, hogy azt továbbra sem fogja alkalmazni és immár határidőt sem
rendelt az újabb halasztáshoz.
Skócia is a négynapos munkahét bevezetését fontolgatja
A négynapos munkahét bevezetése a Skót Nemzeti Párt kampányprogramjának leghangsúlyosabb pontja. A munkaidő
20 százalékkal csökkenne, ezzel szemben a fizetés nem változna. A kormány legutóbbi közvéleménykutatása azt
mutatja, hogy a skót polgárok 80 százaléka támogatná a kezdeményezést, ugyanis ez jótékony hatással lenne a
boldogságukra és az egészségükre, valamint követnék Új-Zéland, Izland és Japán pozitív példáját. Néhány skót vállalat
már el is kezdte a munkaóra-csökkentést, többek között a glasgow-i UPAC Group és az edinburgh-i Orocco.
Az Egyesült Királyságnak nincsenek tervei a Trident nukleáris tengeralattjárókkal, ha Skócia függetlenedik
A múlt hónap elején Michael Gove, a brit kabinetiroda minisztere azt mondta, hogy a kormány megengedné Skóciának,
hogy egy második függetlenségi népszavazást tartson, ha a lakosság részéről “határozott akarat” mutatkozik erre
vonatkozóan.
Angliában stagnált, Skóciában megugrott a fertőzöttek száma
Angliában jórészt stagnált, Skóciában ugyanakkor jelentősen megugrott a koronavírus-hordozók száma a brit
statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett legfrissebb becslése szerint. A járvány terjedési sebességét mérő R
reprodukciós ráta ugyanakkor valamelyest csökkent az elmúlt héten Angliában.
Brexit: gond van az étellel a briteknél - háborús állapotok az üzletekben
Az áldatlan állapotokért nem csak a Brexit és a világjárvány a felelős. Már a pandémia előtt is gond volt a szállítási
láncokkal. Az Egyesült Királyságban számos üzlet úgy néz ki mintha háborús állapotok lennének. A szupermarketekben
sokszor üres polcok várják a vásárlókat. Jó pár helyen az alapvető élelmiszerekből, így például a zöldségekből is komoly
hiány van.
Ellenőrizze az útlevelét, októbertől így lehet Nagy-Britanniába utazni
Érdemes már most ellenőrizni az útlevelek érvényességét, vagy a beszerzését intézni, ha 2021. októbere után az Egyesült
Királyságba utazik egy uniós állampolgár – hívta fel a figyelmet a Wizz Air. A Brexit miatt ugyanis az európai uniós
személyazonosító igazolványokat már nem fogadják el, a belépéshez szükséges okmányokkal nem rendelkező utasokat
pedig már az Egyesült Királyságba tartó járatokra sem engedik felszállni. Ez alól kivételt az Egyesült Királyságban
letelepedett vagy letelepedés előtti státusszal rendelkező uniós polgárok jelentenek, akik 2025-ig használhatják
személyi igazolványukat a belépéshez.
FORRÁS:
www.index.hu
www.mandiner.hu
www.hu.euronews.com
www.portfolio.hu
www.liner.hu

www.novekedes.hu
www.profitline.hu
www.index.hu

Észak-Macedónia
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya nőtt a január-júliusi időszakban
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 89,3 milliárd dénárra (1,7 milliárd dollár/1,5 milliárd euró) nőtt 2021 első hét
hónapjában, a 2020 azonos időszakában mért 67,4 milliárd dénárról. Az export 34,5%-kal, 246,3 milliárd dénárra, míg az
import 33,9%-kal 335,5 milliárd dénárra bővült a vizsgált időszakban. Az ország fő kereskedelmi partnerei Németország,
az Egyesült Királyság, Görögország, Szerbia és Kína voltak.
Észak-Macedóniában 3,6%-ra nőtt az infláció augusztusban
Észak-Macedóniában az átlagos éves fogyasztói árinfláció augusztusban 3,6%-ra nőtt a júliusi 3,4%-ról. Havi
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak augusztusban 0,6%-kal emelkedtek, a júliusi 0,5%-os növekedést követően.
Csaknem húsz évet kellett várni az újabb népszámlálásra Észak-Macedóniában
19 év után kezdődött népszámlálás Észak-Macedóniában, a cenzust áprilisról halasztották szeptemberre a koronavírusjárvány miatt. A szeptember 5-én kezdődött népszámlálás szeptember 30-ig tart, egyik legfontosabb eredménye az
albán kisebbség létszámnövekedési mutatója lehet. A legutóbbi népszámláláskor, 2002-ben, a kétmilliós ország
lakosságának negyede vallotta magát albán nemzetiségűnek, de a statisztikák szerint már a lakosság harmada albán.
Emellett fontos lehet az is, hogy az utóbbi majdnem 20 évben hányan vándoroltak külföldre, a diaszpórában élők számát
illetően ugyanis csak találgatások vannak. A 2002-es népszámláláskor az ország lakossága 2 022 547 volt. A mostani
népszámlálás eredményeit a várakozások szerint 2022 végén vagy 2023-ban teszik közzé.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/

Franciaország
Franciaország 6% feletti gazdasági növekedést érhet el az idei évben
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) adatai szerint a januárban beindult gazdasági fellendülés a nyáron is folytatódott
– a Covid-19 4. hulláma és a termelést akadályozó hiányok ellenére – így várhatóan az év végével bezárólag + 6,25% -os
GDP növekedést érhet el Franciaország. A harmadik negyedévre +2,7%-ot jelez az INSEE prognózisa, míg a 4.
negyedévre kicsit lassul az ütem +0,5%-os növekedéssel, de összességében +6,25% lesz a növekedés, szemben a tavalyi
-8%-os gazdasági visszaeséssel. Az INSEE optimizmusát az Eurostat adatai is alátámasztják, hiszen a francia gazdaság
a 2.negyedévben a várt +2% helyett +2,2%-ot produkált az európai ügynökség szerint.
Franciaország kereskedelmi hiánya elérte a 6,6 milliárd eurót júliusban
A francia kereskedelmi hiány júliusban elérte a 6,6 milliárd eurót, ami valamivel magasabb, mint a júniusi szint és az
import növekedésének hatására következett be - jelentette be a Francia Vámhatóság szeptember 7-én. 2021 első
felében a hiány 34,8 milliárd euróra nőtt, az árukivitel 240,2 milliárd euróra, míg az import 275 milliárdra. Ezt követően
júliusban az export kismértékben nőtt és majdnem (96%) elérte a 2019.évi átlagos szintet, míg az import visszatért az
átlagos szintre. Az ország energiahiánya 3 milliárd euró körül stabilan tartja magát, a beruházási javak passzívuma
viszont jelentősen megugrott, jelenleg 2,7 milliárd euró.
Ismét 140 ezer francia tiltakozott a védettségi igazolás használata ellen
Nyolcadik alkalommal, ezúttal 140 ezren tiltakoztak szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt
bevezetett védettségi igazolás használata ellen. A belügyminisztérium adatai szerint 215 helyen voltak megmozdulások.

A bevásárlóközpontok többségében nem kell védettségi igazolás Franciaországban
A koronavírus-járvány javuló mutatói miatt Franciaországban a legtöbb bevásárlóközpontban szeptember 8-tól már
nem kötelező a védettségi igazolás felmutatása - jelentette be Bruno Le Maire gazdasági miniszter hétfőn a BFM
hírtelevízióban.
Borúlátók a francia bortermelők
Az idei francia bortermelés 29 százalékkal lehet kisebb a tavalyinál. A francia mezőgazdasági minisztérium még az
eddigieknél is borúlátóbb előrejelzést tett közzé az idei várható bortermelés kapcsán. Kedden a minisztérium azt
közölte, hogy idén várhatóan 33,3 millió hektoliter bor készül, ami 29 százalékkal elmarad a tavalyitól és évtizedek óta a
legalacsonyabb.
FORRÁS:
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.turizmus.com
www.profitline.hu
www.vg.hu

Horvátország
Újabb szigorítások: Hiába az oltás, csak eddig léphetsz be Horvátországba és Ausztriába
Horvátország és Ausztria az elsők között döntött úgy, hogy rögzítik az oltási igazolványok maximális érvényességi idejét.
Ez azt jelenti, hogy a meghatározott időintervallum lejártát követően nem tekintik érvényesnek a vakcinaigazolványt,
így azok tulajdonosaira ugyanolyan intézkedések várnak majd, mint az oltatlanokra. Ennek értelmében a
Horvátországba azoknak is negatív PCR-tesztet, vagy antigéntesztet kell bemutatniuk, akiknek a második oltását
követően több mint 270 nap telt el.
Kezdődhet az M60-as autóút újabb szakaszának a tervezése
Három cég, az UTIBER Közúti Beruházó Kft., az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., továbbá a Pannonway Építő Kft.
készítheti az M60-as autóút Barcs és az országhatár közötti szakaszának a tanulmánytervét, nettó 60,8 millió forintért.
Feladat még - a horvát partnerrel - a határmetszési pont és -szög (a nemzetközi egyezményeknek és a hazai
jogszabályok szerinti) kijelölése, a magyar oldalon a 6-os számú főút ehhez igazított csomóponti kapcsolódásának
meghatározása, viszont nem tartozik a feladatok közé a határhíd tervezése.
Augusztusban 4,3 millió turista érkezett Horvátországba
Augusztusban Horvátországba a tavalyi év azonos időszakánál 59%-kal több, vagyis 4,3 millió turista érkezett, a
vendégéjszakák száma pedig elérte a 30,7 milliót. Idén augusztusban a turisták száma a 2019-es rekordév 86 százalékát,
a vendégéjszakák száma pedig annak 93 százalékát érte el. A turisták első három legkedveltebb úti célja Isztria (8,6 millió
vendégéj), Split-Dalmácia (5,8 millió vendégéj) és Primorje-Gorski Kotar megye (5,7 millió vendégéj) volt.
Új szabály lépett életbe: ezt az okmányt fogják kérni a horvát szállásokon
A nagy szállodáktól a néhány szobát kiadó szállásadókig mindenkinek gondot okoz a szeptember elején bevezetett új
jogszabály, amely szerint minden vendég személyazonosító okmányát be kell szkennelni a megérkezéskor, és az
adatokat el kell küldeni egy központi adatbázisba. Ha a vendégnek vagy kiskorú gyerekének nincs ott az okmánya, akkor
meg kell tagadni tőle a szállást. A szállásadók petíciót indítottak az interneten, amelyben könnyítéseket kérnek. A
kormány szerint nem kell változtatni a jogszabályon.
FORRÁS:
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://www.napi.hu/
https://www.penzcentrum.hu/

https://roadster.hu/
https://www.thedubrovniktimes.com/

Írország
Írország a korlátozások feloldására készül
Írország október 22-től felold majdnem minden járványügyi korlátozást, egyedül az üzletekben, a helyi közlekedési
eszközökön és az egészségügyi intézményekben kell majd maszkot viselni. A korlátozások feloldásának előfeltétele,
hogy addigra a felnőtt lakosság 90 százaléka teljesen be legyen oltva, és az új megbetegedések száma stabil legyen –
írja a Nau.ch.
Brutális bírságot szabtak ki a WhatsAppra Írországban
Az uniós adatvédelmi szabályok megszegéséért 225 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte a WhatsAppot a dublini
Adatvédelmi Bizottság (DPC). A határozat indoklása szerint a WhatsApp gyakorlata súlyosan sérti a 2018-ban életbe
lépett uniós adatvédelmi szabályokat (GDPR).
Ryanair:
A dublini székhelyű légitársaság, a Ryanair idén 14 új útvonalat indít a londoni repülőterekről. A Ryanair szerint a
bejelentés több mint 500 új munkahelyet teremt pilóták, légiutas-kísérő személyzet és mérnökök számára a londoni
repülőtereken. Ezzel párhuzamosan a Ryanair ismét felszólítja az Egyesült Királyság kormányát, hogy törölje a PCRteszteket a teljesen beoltott utazók esetében. A Ryanair közleménye szerint augusztusban összesen 11,1 millió utast
szállított, ami az első alkalom, hogy a légitársaság átlépte a 10 milliós határt a koronavírus járvány 2020. márciusi
kitörése óta. amikor 10,9 millió utas repült a Ryanair gépein (de amikor a világjárvány már kezdett kihatni az utazásra).
Új regionális repülő útvonal üzemeltetésére írtak ki pályázatot
A közlekedési minisztérium új, 17 millió eurós pályázatot tett közzé Donegal és Dublin légi összeköttetésének jövő év
elejétől történő helyreállítására. A regionális repülőtér és a főváros közötti közszolgáltatási kötelezettséggel járó
útvonalra kiírt új pályázat célja, hogy hároméves szerződést kössön egy beszállító légitársasággal. Az új útvonalon
várhatóan legalább két oda-vissza járatot indítanak - legalább egy kora reggeli járatot Donegalból és egy késő esti járatot
Dublinból -, amelyek naponta összesen 120 utas szállítására lesz alkalmas.
Írországot adóparadicsom a bankszektor számára
Írországot is azon 17 helyszín közé sorolta a párizsi székhelyű EU Tax Observatory adóügyi kutatást végző intézet,
melyeket európai bankok adóparadicsomként használnak nyereségáthelyezés céljából.
Írország lakossága elérte az 5 milliót
Írország lakossága -1851 óta először - ismét elérte az 5 milliót. A főváros, Dublin lakosságát 1,43 millió főre becsülik, ami
a teljes népesség 28,5 százalékát teszi ki. A Központi Statisztikai Hivatal adati szerint a népességnövekedés természetes
folyamatok eredménye, illetve bevándorlás következménye.
Visszaesett a munkanélküliség a feloldásoknak köszönhetően
Összhangban a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozások feloldásával a munkanélküliség a Covid-19 alatt
mért legalacsonyabb szintre esett vissza. Augusztusban 12,4%-os munkanélküliséget regisztráltak, ugyanakkor a
fiatalokra vonatkozó statisztika továbbra is magas 25,6%.
EUROSTAT: Az ír gazdasági növekedés háromszorosa az euróövezet átlagának Q2-ben
Az Eurostat adati szerint az ír gazdasági növekedés háromszorosa volt az euróövezet átlagának a második negyedévben.
Az ír gazdaság évek óta az euróövezet leggyorsabban növekvő gazdasága. A három héttel ezelőtti 10 százalékos GDPnövekedési prognózis után 15 százalékra módosították az előrejelzéseket az ír Statisztikai Hivatal GDP-adatai alapján.
A korlátozások feloldásával és a multinacionális szektor hozzájárulásával az év utolsó félévébe ugrásszerű növekedésre
számítanak.

FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.turizmus.com
https://www.irishtimes.com/

Koszovó
Koszovóban 3,6%-kal nőtt éves szinten a termelői árindex a második negyedévben
Koszovóban a termelői árak 3,6%-kal nőttek éves összehasonlításban 2021 második negyedévében, az előző negyedévi
2%-os növekedést követően. Negyedéves összehasonlításban a termelői árindex 0,4%-kal emelkedett az április-júniusi
időszakban, miután az előző negyedévben 1,5%-kal nőtt.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Lengyelország
Elkezdődött a bevásárlóközpontok lerombolása a lengyeleknél
Lengyelországban lebontanak három olyan bevásárlóközpontot, amelyek mindössze 20-30 évesek, mert abban a korban
készültek, amikor a hidegháború után Kelet-Európában templomokat építettek a fogyasztói társadalom szent
tevékenységének, a vásárlásnak.
Rendkívüli állapot lép életbe Lengyelország egyes részein a migráció miatt
Formálisan is jóváhagyta a lengyel parlament a rendkívüli állapotot, amelyet múlt héten vezetett be a lengyel államfő
két kelet-lengyelországi vajdaság egy-egy részében. Az intézkedésre a kormány szerint a belarusz határ térségében
egyre fokozódó migráció és a közelgő orosz hadgyakorlat miatt van szükség.
Megdöbbentő adatok a lengyel gyümölcstermésről
Bár apró növekedésnek tűnik, a Lengyel Statisztikai Hivatal szerint évről évre nő a belföldi gyümölcstermés mennyisége.
Becsült adataik alapján 2021-ben már 4,6 millió tonna várható, ami 3% növekedés a tavalyihoz képest – írja a Fruitveb.
A 2020-as termés is már növekedést mutatott a 2019-eshez képest, most pedig újabb 3%-kal nő – a Lengyel Statisztikai
Hivatal becslései alapján a lengyel gyümölcstermés-hozam.
Saját atomerőművet akar két lengyel milliárdos
Egy a paksi atomerőmű kapacitásával összemérhető áramtermelő képességű nukleáris erőművet akar építeni két
lengyel milliárdos az egyikük szénerőműve mellett mindössze hat év alatt. A terv független a lengyel kormány
atomenergia-álmaitól, de éppen annyira nevetséges.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.agroinform.hu
www.napi.hu

Montenegró
Az EU Tanácsa 14,2 milliárd euró előcsatlakozási alapot hagyott jóvá 6 délkelet-európai ország részére
Az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy közel 14,2 milliárd euró (16,8 milliárd dollár) előcsatlakozási pénzügyi
támogatást nyújtanak 6 délkelet-európai országnak (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, ÉszakMacedónia, Szerbia), valamint Törökországnak és Izlandnak 2027-ig. A finanszírozás segíti a nem uniós tagállamokat

politikai, intézményi, jogi, közigazgatási, társadalmi és gazdasági reformok végrehajtásában, hogy megfeleljenek az
uniós értékeknek, és fokozatosan igazodjanak az uniós szabályokhoz.
A tüntetések ellenére beiktatták az új szerb metropolitát Montenegróban
A tüntetések ellenére szeptember 5-én beiktatták a montenegrói Cetinjében II. Joanikije új szerb metropolitát. Joanikije
metropolita és Porfirije szerb pátriárka rendőri kísérettel, helikopterrel érkezett Montenegró korábbi fővárosába,
Cetinjébe, ahol több ezer tiltakozó útakadályokat húzott fel és gumiabroncsokat égetett Joanikije beiktatása ellen
demonstrálva. A 620 ezres Montenegró lakosságának háromnegyede a szerb ortodox egyházhoz tartozó pravoszlávnak
vallja magát, míg az ország lakosságának csupán egyharmada szerb. A montenegrói ortodox egyház több évtizede
igyekszik különválni a szerb ortodox egyháztól, ám önállóságát a többi ortodox egyház nem ismeri el. A tiltakozások
képet adnak arról a feszültségről, amely a Belgráddal szorosabb kapcsolatot szorgalmazó és az ezt ellenző
montenegróiak között zajlik.
FORRÁS:
https://profitline.hu/
https://seenews.com/

Németország
Magyarországról Németországba irányuló utazás
FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező
rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági
védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről
vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország
területére.
A német lakosság kétharmada kapott már legalább egy koronavírus elleni oltást
Németországban a lakosság kétharmada kapott már legalább egy adagot az új típusú koronavírus okozta betegség elleni
védőoltásból - jelentették be szerdán Berlinben. Jens Spahn egészségügyi miniszter elmondta, hogy a lakosság egészét
tekintve a teljes oltással rendelkezők aránya 61,7 százalék,a legalább egy adaggal rendelkezőké pedig 66 százalék.
Németország százmillió vakcinát ajánlott fel
A járványnak csak akkor van vége, ha az egész világon vége van, mondta a német egészségügyi miniszter. Németország
százmillió vakcinát ajánl fel a nemzetközi közösségnek a koronavírus-járvány mielőbbi megfékezése céljából – közölte
Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter vasárnap. Az oltóanyagok még az idén meg is érkezhetnek a
segítségre szoruló országokba, így Németország annyi vakcinát küld hozzávetőlegesen a rászorulóknak, amennyit eddig
saját lakossága számára felhasznált.
Kedvezően alakultak a német gyáripari megrendelések
A várt visszaeséshez képest növekedett a német gyáripari megrendelések állománya júliusban. A szezonálisan tisztított
adatok szerint 3,4%-kal növekedett Németországban a gyáripari megrendelések állománya júliusban az előző hónaphoz
viszonyítva. A friss közlés pozitív meglepetést okozott, mert az elemzők 1%-os visszaesésre számítottak.
Kezd magára találni a német ipar
A tavaszi hónapokban és júniusban látott visszaesés után júliusban ismét növekedni tudott a német ipari teljesítmény.
Az előző hónap azonos időszakához viszonyítva 1%-kal nőtt a német ipari teljesítmény júliusban a szezonálisan tisztított
adatok szerint. Az előző év azonos időszakhoz képest 5,7%-kal nőtt a kibocsátás.
Hangulatjelentés a német feldolgozóiparról: beszerzési nehézségek és áremelkedések nehezítik a vállalatok életét
Egy, a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet által augusztusban végzett felmérés szerint a német feldolgozóipari
vállalatok csaknem 70 százalékát sújtják az anyagok és előgyártmányok, (többek között chipek és félvezetők) hiányából

adódó problémák és egyéb nehézségek úgy, hogy azok a termelési folyamatokat is nagyban hátráltatják Ez az arány
áprilisban még 45 százalék volt, júliusra 63,8, majd augusztusban 69,2 százalékra tovább emelkedett.
A brexit megtépázta a brit-német kapcsolatokat
Nagy-Britannia az 1950-es évektől kezdve Németország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, azonban a
brexitből fakadó kereskedelmi korlátozások miatt a német cégek a szigetország helyett más országban keresnek felvevő
piacot — írja a Reuters. Az idei év első felében a Nagy-Britanniából érkező német importtermékek értéke 11
százalékkal,16,1 milliárd euróra csökkent a Német Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
Merkel bejelentette: magán töltőpontokhoz adnak állami támogatást
Az autóipar nem a probléma, hanem a megoldás része a klímaváltozás elleni küzdelemben - emelte ki Angela Merkel
német kancellár kedden Münchenben a nemzetközi autóipari és mobilitási kiállítást (IAA Mobility) megnyitó
beszédében. Kiemelte, hogy kulcsfontosságú támogatni a töltőoszlopok kiépítését magánterületen - például lakóházak
garázsában -, mert az elektromos autókat az esetek 85 százalékában a tulajdonos otthonában töltik fel. Ezért a kormány
már el is határozta, hogy több mint 730 ezer privát töltőponthoz biztosít támogatást.
Szergej Lavrov: néhány napon belül megkezdheti működését az Északi Áramlat-2
Néhány napon belül működni kezd az Északi Áramlat-2 gázvezeték, amely Ukrajna elkerülésével köti össze
Oroszországot és Németországot - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn egy szentpétervári
rendezvényen.
Merkel baloldali fordulat veszélyére figyelmeztetett és elmondta, szerinte mi a legjobb az országnak
El kell hárítani a keletnémet állampárt utódszervezetével együttműködő kormány megalakulásának veszélyét
Németországban a szeptember 26-ai szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson - hangsúlyozta Angela Merkel
német kancellár kedden, kormányfői pályafutása utolsó tervezett parlamenti beszédében. Hazánk számára a legjobb út
egy CDU/CSU vezetésű szövetségi kormány Armin Laschettel mint kancellárral - mondta Angela Merkel, a CDU korábbi
elnöke.
Sztrájk: a német vonatok csupán harmada közlekedik
Folytatódik a német mozdonyvezetők csütörtökön kezdődött, ötnapos sztrájkja. Továbbra is a Deutsche Bahn vasúti
járatainak csupán 30-40 százaléka közlekedik. A szakszervezet 3,2 százalékos béremelést, és a járvány miatt 600 eurós
bónuszt követel, amit a vasúttársaság is megadna – csak hosszabb időszakra (28 hónap helyett 40-re) elnyújtva.
Harcban az autógyártók a környezetvédőkkel
Elutasította két környezetvédelmi szervezet, a Greenpeace és a Deutsche Umwelthilfe követelését a német Daimler
autógyártó. A két szervezet azt követelte, hogy a – Mercedes márkát is gyártó – Daimler, valamint a BMW és a
Volkswagen tegyen jogi ígéretet arra, hogy 2030-ig befejezik a belsőégésű motoros járművek értékesítését.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.euronews.com
www.mkik.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Újra a kötelező oltásról beszélt az olasz kormány
Mario Draghi kijelentését vasárnap közigazgatási minisztere, Renato Brunetta erősítette meg, miközben a Matteo
Salvini vezette Liga még a védettségi igazolványt is ellenzi. Szeptember végén dönt a koronavírus elleni oltás kötelezővé
tételéről az olasz kormány Renato Brunetta közigazgatási miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint.

Draghi: Róma továbbra is reménykedik egy G20-csúcsban
Olaszország továbbra is reméli, hogy a gazdaságilag legfejlettebb húsz ország (G20) csúcstalálkozót tart Afganisztán
ügyében, mindazonáltal egyetlen ország sem dolgozott ki stratégiát arra vonatkozóan, hogy miként viszonyuljanak a
tálibokhoz - mondta csütörtökön Mario Draghi olasz miniszterelnök.
Megint döcögőssé vált az olasz belpolitika
Az olasz belpolitikai életben nem szokatlan, hogy egy-egy döntéshozási folyamat megakad a különböző pártok és
pártszövetségek eltérő érdekei miatt – ezúttal az oltási igazolványok használata a vita tárgya. Az egészségügyi és
oktatási dolgozók számára már kötelező védettségi igazolás használatának bővítéséről kezdődött parlamenti vita a
római alsóházban kedden. A képviselőháznak arról kell szavaznia, hogy bővíteni kívánja-e a kormány az augusztus 6-tól
bevezetett rendelkezést, amely egyes szakmai kategóriák számára, valamint bizonyos helyszíneken, eseményeken
kötelezővé tette a védettségi igazolás bemutatását.
A luxusautóknak nem kell megfelelniük a szabályoknak?
Olaszország nagyon szeretné, ha a Ferrari és a Lamborghini felmentést kaphatna a belső égésű motorok 2035 utáni
tilalma alól, hiszen ezek az autók csupán az autópiac parányi töredékét teszik ki. Igaz, már ma is sokkal jobban
szennyezik a környezetet, mint egy átlagos autó.
FORRÁS:
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Románia
Román kormányválság: bejelentették lemondásukat az USR-PLUS miniszterei
Lemondtak a bukaresti jobbközép koalíciós kormányban betöltött tisztségeikről az USR-PLUS szövetség miniszterei,
hogy Florin Citu liberális miniszterelnök leváltására kényszerítsék a koalíció legnagyobb pártját, a Nemzeti Liberális
Pártot (PNL). A Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS)
összeolvadt USR-PLUS-nak miniszterelnök-helyettese és 6 minisztere volt a tavaly decemberben – a PNL és a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével – alakult Citu-kabinetben. Az USR-PLUS az általa
együttműködés-képtelennek nevezett Florin Citut hibáztatja a koalíció felrobbantásáért, és kifejezte készségét a
koalíciós kormányzás folytatására, de Citu nélkül. A bukaresti kormány az alkotmánybíróságnál emel panaszt a
parlament ellen, mivel úgy értékeli, hogy a kormánykoalícióban részt vevő USR-PLUS szövetség szabálytalanul
terjesztett be az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt saját
kormánya ellen. Miután a román miniszterelnök elküldte az USR-PLUS párt adta miniszterek lemondásáról szóló
nyilatkozatot a román államfőnek, Klaus Johannisnak, az aláírta a felmentésüket, és a lemondott miniszterek helyére
kinevezte az ügyvivő minisztereket
Nőtt a román gazdaság teljesítménye
Az idei második negyedévben 1,8 százalékkal bővült a román gazdaság teljesítménye az előző három hónaphoz mérten,
2020 ugyanezen időszakához viszonyítva pedig a nyers adatok szerint 13 százalékos, a szezonálisan kiigazított adatok
szerint 13,6 százalékos a növekedés. Az idei első félévben éves összevetésben a nyers adatok szerint 6,5 százalékkal, a
szezonálisan kiigazított adatok szerint 6,2 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék.
Történelmi mélypontokat döntöget a lej árfolyama
Az elmúlt napokban immár harmadszor került történelmi mélypontra a román lej az euróval szemben, az európai
fizetőeszköz egy egységének árfolyamát 4,9475 lejben állapította meg szeptember 6-án a Román Nemzeti Bank. A
bankelemzői tapasztalattal rendelkező Florin Citu román miniszterelnök cáfolta, hogy a román valuta árfolyama a
belpolitikai válság miatt gyengülne, szerinte a román fizetőeszköz az egyik legstabilabb a térségben. Úgy vélte, hogy a
lej nem számottevő gyengülési folyamata már a szeptember 1-én kitört kormányválság előtt elkezdődött. Romániában

a lakosságot érzékenyen érinti a lej gyengülése, mert a távközlési szolgáltatásokat, a lakbéreket euróban határozzák
meg, és azok értékét az európai fizetőeszköz árfolyama alapján számolják át lejre.
Ez a bank 416 százalékkal növelte a profitját Romániában
Erőteljesen nőtt a tíz legnagyobb romániai bank profitja az első félévben, együttesen 3,8 milliárd lejes nettó nyereségre
tettek szert, ami 43,9 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához mérten. A kolozsvári alapítású
Transilvania Bank Románia legnyereségesebb hitelintézete, az első félévben a profitja már megközelítette az 1 milliárd
lejt – a 901 millió lejes nyereség 48,33 százalékos növekedést jelent 2020 első hat hónapjához viszonyítva
Romániában nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Romániában 12,5 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene az első hét hónapban a
tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 11 százalék volt.
A nyers adatok szerinti növekedés elsősorban a nem élelmiszerek értékesítésének köszönhető, amely 19,3 százalékkal
bővült, az üzemanyag eladása 12,9 százalékkal emelkedett, míg élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből 5,2
százalékkal adtak el többet, mint tavaly a január-július közötti időszakban.
Öntik a pénzt a román agrárszektorba
Az agrárszektorban bővült a legnagyobb mértékben a kihelyezett hitelállomány ez év első felében Romániában. A
Román Nemzeti Bank adatai alapján ebben az időszakban 22,2 milliárd lejnyi (4,48 milliárd euró) kölcsönt nyújtottak a
kereskedelmi bankok a mezőgazdasági vállalkozásoknak, ami az előző esztendő január–júniusához képest közel 17
százalékos növekedést jelent. A teljes hitelállomány tekintetében az agrárium részesedése változatlanul az ötszázalékos
vonal alatt marad, pontosabban 4,6 százaléka az első hat hónapban kihelyezett 477 milliárd lejes (96,5 milliárd euró)
összvolumennek. A Ziarul Financiar (ZF) című gazdasági újság elemzése szerint több mint tízezer mezőgazdasági
vállalkozást jegyeztek be az idei első negyedévben, ötször annyit, mint a múlt esztendő azonos periódusában.
Lemaradt a gáztermeléssel Románia
Hosszas várakozás után indul el idén a kitermelés a Fekete-tengeren, de nem a Neptun mezőn. Pedig, ha most nem tudja
megoldani a kitermelés felpörgetését Románia, később már nem éri meg az igyekezet, és jelentősebb importra
szorulhat. Még az idén elkezdődik a fekete-tengeri nyílt vízi gázkitermelés egy kisebb lelőhelyen. Az amerikai Black Sea
Oil and Gas nevű vállalat öt gázszondán keresztül hozza felszínre az energiahordozót. Az éves kitermelés a romániai
fogyasztás körülbelül 10 százalékát teszi majd ki. Ez évi egymilliárd köbméter gázt jelent a román energetikai
rendszernek. A területtől keletre fekszik egy sokkal nagyobb lelőhely, a Neptun Deep, amelyre az amerikai Exxonnak és
az OMV Petromnak van koncessziója, de késik a kitermelés megkezdése. Az amerikaiak kiszállnának az üzletből,
helyükre várhatóan az állami román Romgaz vállalat lép.
Román-szlovák konzorcium építheti az észak-erdélyi autópálya bihari szakaszát
Román-szlovák konzorciumnak ítélte a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az északerdélyi A3-as autópálya Bisztraterebes (Chiribis) és Berettyószéplak (Suplacu de Barcau) közötti szakaszának a tervezési
és építési jogát. Az Asocierea Constructii Erbasu és a Vahostav – SK A.S. Társaságok konzorciuma áfa nélkül 542,95 millió
lejért (38 milliárd forint) vállalta az amerikai Bechtel társaság által elkezdett, de félbehagyott 26,35 kilométeres szakasz
befejezését.
A román gazdaság is profitálni fog a BMW debreceni gyárából
2018-ben döntött a BMW arról, hogy gyárat épít Debrecenben. A koronavírus-járvány miatt a munkálatok csúsztak,
jelenleg annak a 400 hektáros teleknek a közművesítése folyik, ahol az üzem állni fog. A vállalat nem közölte, mikorra
tervezik a termelés beindítását, szakértők szerint erre valószínűleg 2024-ben kerülhet sor. A határmenti cégeknek van a
legnagyobb esélyük, hogy beszállítói szerződéshez jussanak. A német nagyvállalatnak 150 romániai beszállítója van,
Szlovákiában pedig kb. 75. Főleg ez a két ország jöhet szóba beszállítóként a debreceni BMW-üzem kapcsán. A BMW
egyik legnagyobb romániai beszállítója a Continental, pontosabban annak a temesvári üzeme, de jó eséllyel száll be az
új megrendeléskért folyó versenybe az IWIS nagyváradi gyára is.

Együttműködési megállapodást kötött a magyar és a román választási hatóság
Együttműködési megállapodást írt alá Nagy Attila, a magyar Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, és Vajda Zsombor,
a román Állandó Választási Hatóságának (AEP) alelnöke Budapesten, az NVI székházában szeptember 2-án. A
megállapodással a felek célja, hogy elősegítsék a választásigazgatás, valamint a választási folyamatok szervezési és
technikai fejlesztése terén szerzett ismereteik és tapasztalataik cseréjét. A két szervezet megosztja egymással a
szavazás és az eredmények kezelése terén alkalmazott új információs és kommunikációs technológiai megoldások,
valamint a választási folyamatok biztonságával összefüggő tapasztalatait.
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Spanyolország
Minimálbér-emeléssel küzdene az egyenlőtlenségek ellen Spanyolország
Megerősítette a miniszterelnök szerdai bejelentését az olaszországi Ambrositti Forumon adott interjújában az ország
gazdasági minisztere is. A jelenleg 950 eurós spanyol minimálbér emelését az országot vezető Pedro Sanchez szerdán
jelentette be, hogy a munkások bére megőrizze vásárlóerejét. A 950 eurós minimálbér 12 és 19 euró közötti mértékben
nőhet.
Levegőből is előállítható ivóvíz
A spanyol Genaq cég a levegő páratartalmából állít elő ivóvizet generátor segítségével. A tudomány és a technológia
fejlődésének köszönhetően a levegő páratartalmából előállított víz segítségével milliók vízellátását lehet majd a jövőben
biztosítani. Ennek a technológiának a kutatásával és fejlesztésével foglalkozik a spanyol Genaq cég is 2008 óta, amely a
spanyol Lucena városában gyárt vízgenerátorokat. A cég generátorai megfelelő körülmények között, azaz 30 és 80
százalék közötti páratartalom esetén 50-5000 liter vizet tudnak naponta előállítani.
FORRÁS:
https://www.vg.hu/

Szerbia
Zöld jelzés a magyar-szerb projekteknek
Gazdasági, mezőgazdasági, diplomáciai és közös határvédelmi együttműködésről írtak alá szándéknyilatkozatot az
illetékes szerb és magyar miniszterek, miután Ana Brnabic szerb és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a két ország
közötti stratégiai partnerségről állapodott meg. A megbeszéléseken terítékre került Szerbia uniós csatlakozása és a
Belgrád-Budapest gyorsvasút kérdése is. Megállapodás született a Szerbia és Magyarország közötti összeköttetések
javításáról, ennek keretében a jövő év nyaráig beindítják a dunai gyorshajó-járatot Budapest és Belgrád között. Minden
előkészítő munkát elvégeztek a Szeged és Szabadka közötti vasútvonal építésével összefüggésben, jövő év nyarától a
vonalon "kényelmesen és gyorsan" lehet majd vonattal utazni. 2021 első felében 37 százalékkal nőtt a kétoldalú

kereskedelmi forgalom, ennek értéke az év végére meg fogja haladni a 3 milliárd eurót. A forgalom további növelése
érdekében a magyar Eximbank 135 millió eurós hitelkeretet hozott létre a magyar és szerb vállalatok kereskedelmi
együttműködésének támogatására.
Megerősítette Szerbia BB+ besorolását a Fitch Ratings
A Fitch Ratings hitelminősítő legújabb jelentésében megerősítette Szerbia BB+ besorolását, a további növekedési
kilátásokat pedig stabilnak értékelte. A Fitch jelentése szerint Szerbia minősítését a hiteles makrogazdasági politika
támogatja, amelynek köszönhetően az ország megőrizte az alacsony inflációt, a stabil árfolyamot, a devizatartalékokat
pedig magas szinten tartották, ez idén július végén 14,6 volt milliárd euró, ami 1,1 milliárd euróval több, mint 2020 végén.
A Fitch Ratings legújabb jelentésében 6,3 százalékra növelte a szerbiai GDP idei növekedési előrejelzését, ami jelentősen
magasabb, mint a márciusi volt. Az elkövetkező években szintén a hosszú távú tendenciákon feletti GDP-növekedést
vár.
Szerbia költségvetési hiánya január-júliusban 39,6 milliárd dinárt (337 millió euró) tett ki
Szerbia költségvetési hiánya 39,6 milliárd dinárt (400 millió dollár/336,8 millió euró) tett ki 2021 első hét hónapjában,
szemben a 2020 hasonló időszakának 323,7 milliárd dináros hiányával. Szerbia elsődleges költségvetési hiánya 38,4
milliárd dinár volt, szemben a 2020 első hét hónapjában mért 252,4 milliárd dináros elsődleges költségvetési hiánnyal.
Az költségvetési bevételek 18,9%-kal, 844,8 milliárd dinárra nőttek éves szinten a vizsgált időszakban, míg a kiadások
14,5%-kal, 884,4 milliárd dinárra csökkentek.
Szerbia államadóssága július végén a GDP 55,2%-ára nőtt
Szerbia államadóssága július végén 28,4 milliárd eurót (33,7 milliárd dollárt) tett ki. Az adósság a 2021 -re tervezett bruttó
hazai termék (GDP) 55,2%-ának felelt meg, szemben a június végi 55%-os aránnyal.
Szerbia belföldi ipari árindexe augusztusban 11%-kal emelkedett éves szinten
Szerbia ipari termelői árai a hazai piacon 11%-kal nőttek augusztusban az előző évhez képest, miután júliusban 9,9%-kal
emelkedtek. A belföldi ipari termelői árindex havi összevetésben 0,8%-kal nőtt augusztusban, miután júliusban 1,3%-kal
emelkedett.
Mindent visznek a szerb ingatlanpiacon
A koronavírus-járványnak sem sikerült megingatnia az árak és a kereslet növekedését, az érdeklődés változatlanul nagy,
az idei legfrissebb adatok is erről árulkodnak. Júliusban például közel 13 ezer adásvételi szerződést írtak alá, ezzel bő
félmilliárd eurós forgalmat bonyolítottak le déli szomszédunk ezen szektorában. A múlt esztendő azonos időszakához
képest a bővülés 22 százalékos. A felfutásban óriási a szerepük a külföldön dolgozó szerb állampolgároknak is, akik
Nyugat-Európában némi megtakarított pénzre szert téve szintén hazai ingatlanok vásárlására adják a fejüket.
FORRÁS:
https://mfor.hu/cikkek/makro/egy-even-belul-gyorshajo-jarat-indul-a-dunan-budapest-es-belgrad-kozott.html
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/
https://www.vg.hu/

Szlovákia
Kong a költségvetési vészharang
Lehangoló képet fest a Költségvetési Tanács legutóbbi jelentése a szlovák közpénzek hosszú távú fenntarthatóságáról
– ez a mutató már tavaly óta a magas kockázatot jelölő vörös zónában van. Mit jelent ez az államadósságra vetítve? Ha
nem változik a költségvetési politika, a szlovák államadósság 2040-re eléri a GDP 100 százalékát, 2048-ra pedig a GDP
150 százalékát. Az ilyen, évtizedeket átívelő előrejelzéseket mindig érdemes óvatosan kezelni, de az tény, hogy a
közpénzek fenntarthatósága már öt éve folyamatosan romlik, és Szlovákia fenntarthatósági mutatója a legrosszabb az

egész EU-ban. A Költségvetési Tanács jelentése világosan leszögezi, hogy ez a romlás már 2015-ben kezdődött, és a
leglátványosabban 2019-ben romlott a hosszú távú fenntarthatóság.
Szétszakadt a legkisebb szlovák kormánypárt, de nem lesz újabb kormányválság
Több hónapos agónia után szétszakadt a jobbközép-liberális Za ľudí (Az Emberekért), a legkisebb szlovák kormánypárt.
Bár a frakciók erőviszonyai megváltoznak, a kormánykoalíciót ez egyelőre nem veszélyezteti. A Za ľudít Andrej Kiska
korábbi államfő alapította 2019-ben, majd miután a 2020-as választáson a várakozásokhoz képest gyengén szerepelve
épp csak bejutott a parlamentbe, Kiska visszaadta a képviselői mandátumát és a pártból is kilépett. A húzóneve nélkül
maradt párt azóta sem talált magára, a Matovič-kormányban való részvétele pedig megosztotta a párt tagjait
Rég nem nőttek ennyire a bérek Szlovákiában
A látványos gazdasági növekedés a fizetéseken is éreztette a hatását Szlovákiában. A Statisztikai Hivatal legfrissebb
felmérése szerint több mint 16 éve nem nőttek olyan gyorsan a bérek, mint az idei második negyedévben. A szlovák
gazdaság 2021-ben az április elejétől június végéig tartó időszakban 9,6 százalékos növekedést ért el az egy évvel
korábbihoz képest, amire 13,5 éve nem volt példa. A második negyedévben 1202 euró volt a bruttó országos átlagbér,
10,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A tavalyi második negyedévben a járványügyi lezárások miatt rég
nem látott mélyponton volt a szlovák gazdaság, amit nem volt nehéz túlszárnyalni. Az említett hatás mellett a
növekedés elsősorban a kivitel és a lakossági kereslet bővülésének köszönhető.
Az atomenergiában látja a jövőt a szlovák miniszterelnök
Az atomenergia jelenti a tartós megoldást a klímavédelem és a károsanyag-kibocsátás mérséklése szempontjából jelentette ki Eduard Heger szlovák miniszterelnök az Ausztriában zajló, elsősorban európai uniós kérdésekre koncentráló
alpbachi nemzetközi fórumon. A kormányfő stabil, megbízható energiaforrásnak nevezte az atomenergiát, kijelentette,
hogy Szlovákia 2023-ig kivonja energiaforrásai közül a szénből nyert energiát. Ezzel párhuzamosan elkészül a mohi
atomerőmű. Amint a létesítmény elkezd áramot termelni, Szlovákia energiaexportőr lesz.
Már nem a Tesco uralja a szlovák piacot
A szlovák élelmiszerpiacot továbbra is a nagy külföldi vállalatok uralják, de a forgalom szerinti összehasonlításban a
Tesco már csak a második helyre szorult. A bevételek szerinti összehasonlításban az élelmiszert értékesítő kereskedelmi
láncok versenyét a Lidl nyerte, amely tavaly több mint 1,5 milliárd eurót termelt, míg a brit Tesco, amely évekig uralta
ezt a területet, valamivel kevesebb mint 1,4 milliárdot. A németek 126,4 millió eurós nyereséget könyveltek el, s immár
151 üzlettel rendelkeznek Szlovákiában.
Már ötéves kortól lehetővé teszik az oltást Szlovákiában
Szlovákiában szeptember 9-től már az 5 és 11 éves közti korosztály is felveheti a koronavírus elleni oltást – a döntést
részben szakértők és orvosok kérése alapján hozták meg. Az oltás felvétele ebben a korosztályban is önkéntes, a szülő
kérelme és a gyermekorvos jóváhagyása után történhet meg. Szlovákiában a 12 évesnél idősebb gyerekek számára már
hónapokkal korábban lehetővé tették az oltás felvételét. Szlovákiában a jövő héttől lehetővé válik a koronavírus elleni
oltások harmadik adagjának felvétele is. Szlovákiában szeptember 8-ig közel 2 millió 191 ezren kapták már meg a
második adag oltást, további 203 ezren még csak egy adag oltást vettek fel.
FORRÁS:
https://azonnali.hu/
https://hvg.hu/
https://ma7.sk/
https://www.portfolio.hu/
https://ujszo.com/
https://uzletem.hu/

Szlovénia
Szlovéniában mindenhol kötelező a védettségi igazolvány
Szeptember 6-tól szinte minden ágazatra kiterjeszti a kormány a koronavírus elleni védettségi igazolást. Minden olyan
személynek rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, aki közvetlen kapcsolatba lép
más személyekkel, olyan intézményben dolgozik vagy olyan tevékenységet folytat, ahol fennáll a vírus terjedésének
veszélye. Ilyen az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kiskereskedelem, a különböző szolgáltatások, a kulturális
és vallási tevékenységek, de a sport is. Kivételt képez a sürgősségi ellátás, a béke és a közrend fenntartása, valamint a
katasztrófavédelem.
Szlovéniában is egyszerűsödhet a kriptopénzek adózása
Szlovéniában most került napirendre az ágazat (újra)szabályozása, miután a helyi pénzügyi hatóság egy olyan javaslattal
állt elő, ami a mostaninál sokkal egyszerűbbé tenné a kriptovalutákkal kapcsolatos adók megfizetését. Az országban
jelenleg minden egyes kripto-kripto kereskedési ügylet egyedileg adóztatható, vagyis minden átváltás után egyesével
kell kiszámítani és megfizetni az ezeket terhelő járulékokat. Ezek mértéke bizonyos esetekben (sok kereskedési ügylet
végrehajtása és 72 000 eurós összeghatár felett) akár az 50%-ot is elérheti. Ezt most egy olyan, a nálunk is bevezetetthez
hasonló rendszerrel váltanák fel, ami szerint adófizetési kötelezettség csakis a kriptovalutákon elért profit pénzre váltása
esetén keletkezne, amiért egységes, 10%-os járulékot kellene befizetni. A kereskedést eddig kedvezőtlenül érintő
adótörvény ellenére, a kétmillió lakosú Szlovénia a világ egyik legtöbb kriptovaluta elfogadóhelyével rendelkező
országa.
FORRÁS:
https://gondola.hu/
https://kriptoakademia.com/

Európai Unió
Talpra állt az európai gazdaság
Az euroövezet gazdasága a vártnál hamarabb talpra állt a leállás után. 2021 második negyedévében 14,3 százalékkal, az
egész Európai Unióban 13,8 százalékkal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához képest. Az előzetesen várt 2
százalékkal szemben, az idei első negyedévhez képest a másodikban 2,2 százalékos az eurozónában, 2,1 az unióban a
növekedés.
Évtizedes csúcsra juthat az euróövezeti infláció
Egy évtizedes csúcsra emelkedhet az infláció az eurózónában. Az Eurostat előzetes adatokon alapuló jelentése szerint
augusztusban 3 százalékra nőhet az euróövezeti infláció a júliusi 2,2 százalékról. Legutóbb 2011 novemberében
regisztráltak ilyen magas adatot. A fogyasztói árak emelkedése részben a gazdasági fellendüléssel jelentkező
megnövekedett lakossági keresletnek tulajdonítható, részben pedig a válságévben kialakult alacsony bázisnak.
Túljutott a csúcson a kilábalás az euróövezetben
Bár szeptemberben a második egymást követő hónapban romlott, még mindig erős az optimizmus az euróövezet
befektetői körében, ami azt jelzi, hogy a gazdasági növekedés túljutott a járvány utáni fellendülés csúcsán. Az európai
konjunktúra további sorsát az ismét lezárásokkal védekező Kína helyzete határozhatja meg.
Bejelentette a helyreállítási tervhez kötődő zöldkötvényprogramját az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a NextGenerationEU finanszírozására szolgáló zöldkötvény-kibocsátás
keretrendszerét, melyet független szakértők értékeltek ki - jelentette be a brüsszeli testület. Ez újabb lépést jelent
azoknak a zöldkötvényeknek a kibocsátása felé vezető úton, melyek értéke a 250 milliárd eurót is elérheti, és amelyek a
NextGenerationEU helyreállítási eszköz teljes értékpapír-kibocsátásának 30%-át teszik majd ki.

Brüsszelben megnézték, mit hoz a jövő
2050-ig terjedő stratégiai előrejelzést fogadott el az Európai Bizottság, amely ahhoz szolgál támpontul, hogy milyen
kihívások mentén kell az európai politikát alakítani. „Az EU cselekvési képessége és mozgásszabadsága” című
dokumentum megállapításai visszaköszönnek a jogalkotási kezdeményezésekben, illetve egy-egy területen belül a
szempontrendszer összeállítása során is. A mostani anyagban a Bizottság négy fő globális trendet azonosított, amelyek
hatással bírnak az EU cselekvési képességére és mozgásszabadságára.
Lassul az oltási hajlandóság, erősödik a negyedik hullám Európában
„Komoly aggodalomra ad okot, hogy a régióban stagnál az oltási hajlandóság” – idézte a CNBC a WHO európai regionális
igazgatóját. Dr. Hans Kluge elmondta: kulcsfontosságú, hogy minél többen beoltassák magukat most, hogy a
járványügyi és távolságtartási szabályokat a térség szinte minden országában enyhítették, különben nemcsak az új,
aggodalomra okot adó variánsok felbukkanását kockáztatjuk a kontinensen, de a fertőzési ráta, valamint a halálos
megbetegedések arányának további emelkedésével is szembe kell néznünk.
Kemény tél elé néz Európa
A szűkös gázellátás miatt az előttünk álló hónapokban egész Európában vészesen megemelkedhet az áramtermelés
költsége, miközben a vállalkozások újraindulnának, az emberek pedig kezdenek visszatérni az irodákba – írja a
Bloomberg. A száguldó árak megdobhatják az inflációt, és megakaszthatják a gazdasági fellendülést, mivel az
energiaigényes iparágak a műtrágyától az acélgyártásig visszafoghatják a termelést.
Állampolgári vélemények az unió gazdasági beavatkozásáról
Példátlan pénzügyi tervvel volt kénytelen az Európai Unió reagálni a koronavírus-járványra, mivel valamennyi tagállam
gazdaságát súlyosan megviselte a helyzet. A brüsszeli intézmények ennek következtében minden eddiginél mélyebben
avatkoznak be a nemzeti gazdaságok döntéseibe. Mit szólnak azonban ehhez az európai átlagemberek? Nos, az
Euronews 12 országban utánajárt ennek a Redfield & Wilton Strategies közvélemény-kutató céggel együttműködve.
Közülük most négy ország válaszaiból szemezgetünk.
200 millió oltást szállít az AstraZeneca, miután peren kívül megállapodott az EU-val
Így elérik az elővásárlási szerződésben foglalt 300 millió vakcinát, a brüsszeli bíróságon folyó pert pedig lezárják.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.vg.hu
www.portfolio.hu
https://hvg.hu/

FÁK-térség
Oroszország: hamarosan működésbe lép az Északi Áramlat-2 gázvezeték
Néhány napon belül működni kezd az Északi Áramlat-2 gázvezeték, amely Ukrajna elkerülésével köti össze
Oroszországot és Németországot - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptember 6-án egy
szentpétervári rendezvényen. A projektet irányító Nord Stream 2 AG közölte, hogy befejeződött az Északi Áramlat-2
második vezetékének lefektetése. Ezután a csővezeték dániai és németországi szakaszának összekapcsolása
következik. A vállalat úgy tervezi, hogy a létesítményt 2021 végéig fogják üzembe helyezni. Lavrov az orosz-amerikai
kapcsolatokról szólva kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Biden június 16-i genfi találkozója, noha hasznos
volt a kapcsolatfelvétel, nem hozott alapvető változást a két ország viszonyában. A miniszter szerint az amerikai fél
továbbra is azt hiszi, hogy rá tudja erőltetni Oroszországra a saját belpolitikai napirendjét, és továbbra is a belügyeibe
való beavatkozással vádolja "alaptalanul" Moszkvát.

Oroszország nem vesz részt a G7-tanácskozáson
Oroszország nem vesz részt a G7-csoport szerdára meghirdetett külügyminiszteri szintű tanácskozásán, amelybe a
legfejlettebb országok be akarták vonni Moszkva és Peking képviselőjét is - jelentette ki a TASZSZ hírügynökségnek
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Korábban Motegi Tosimicu, a japán diplomácia vezetője bejelentette, hogy a G7csoport külügyminiszterei szeptember 8-án megvitatják majd az az afganisztáni helyzetet és hogy ezen a fórumon
Oroszország és Kína képviselőjének is jelen kell lennie.
Oroszország: történelmi csúcson a nemzetközi tartalékok
Oroszország nemzetközi tartalékai szeptember 1-jén elérték a 618,2 milliárd dollárt, ami történelmi csúcsot jelent –
közölte az orosz központi bank. A nemzetközi tartalékok értéke augusztus 1-jéhez képest 2,8 százalékkal, 17,18 milliárd
dollárral nőtt. A devizatartalék 4,15 százalékkal, 485,484 milliárd dollárra emelkedett, míg az arany értéke 1,61
százalékkal 132,697 milliárd dollárra csökkent. Tavaly szeptember elején az orosz tartalékok 594,4 milliárd dollárra
rúgtak.
Oroszország: kevesebb új autó fogyott
Oroszországban jelentősen csökkent az új autók eladása augusztusban tavaly augusztushoz képest. Az autógyártók
szervezete, az AEB adatai szerint augusztusban 114.130 új autót adtak el Oroszországban, 17 százalékkal kevesebbet
tavaly augusztushoz viszonyítva. Júliusban 6,5 százalékkal csökkent, júniusban 28,7 százalékkal nőtt az újautó-eladás
éves összevetésben.
Oroszország: több VPN szolgáltatót is letiltottak
Oroszországban szeptember 17-19 zajlik majd a szövetségi parlament alsóházi és regionális választása, melyen 34 párt
versenghet az állampolgárok kegyeiért, a legesélyesebbnek viszont Vladmimir Putyin formációja, az Egységes
Oroszország tűnik. A föderációt különböző posztokon 1999 óta irányító elnök minden eszközzel igyekszik biztosítani az
újabb győzelmet, s az elemzők szerint ez állhat annak hátterében is, hogy az állam nemrég letiltott néhány VPNszolgáltatót. Az online anonimitást kínáló cégek közül 6 (Hola! VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN,
Speedify VPN, IPVanish VPN) került blokád alá. A döntést a tömegmédiát felügyelő állami hatóság, a Roszkomnadzor
hozta meg, melynek indoklása szerint az érintett szolgáltatások segítségével gyermekpornográfiához és drogokhoz is
hozzá lehetett férni.
Oroszország: már 39 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját
Mindkét oltást 39 millióan, legalább az egyiket pedig mintegy 46 millió embernek adták be Oroszországban, melyet
Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes jelentett be szeptember 6-án egy munkavédelmi tanácskozáson a déloroszországi Szíriusz szöveteségi területen – adta hírül az MTI. A hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt
fertőzöttek száma 17 856-tal emelkedett 7 030 455-re.
Azerbajdzsán: koronavírus helyzet
Azerbajdzsánban ezen a héten napi új fertőzöttek száma napok óta stabilan 4000 fő körül mozog. 6 911 439 fő kapott
eddig oltást, ebből 4 179 684 fő kapta meg az első oltást, 2 731 755 fő pedig a második adagot. A különleges karantén
rezsimet 2021. november 1-ig meghosszabbították. A tömegközlekedést november 1-ig hétvégenként leállítják.
Szeptember 15-én a tervek szerint hagyományos módon újraindul a tanítás az állami iskolákban, melyről szeptember
első felében fog végleges döntés születni a vírushelyzet függvényében. Szeptember elsejétől a szállodákba,
bevásárlóközpontokba, éttermekbe, illetve a kávézókba kizárólag olyan személyek léphetnek be, akik legalább az első
oltást megkapták, október elsejétől pedig olyan személyek, akik mindkét oltást felvették. Ennek megsértése esetén a
helyszín tulajdonosát bírságolják meg szabálysértés miatt.
Kazahsztán: STO platformot indít a Bitfinex Securities
A hongkongi székhelyű kriptotőzsde, a Bitfinex belép az értékpapír token kibocsátás (Security token offering – STO)
szegmensbe azzal, hogy egy új STO platformot indít a kazah pénzügyi rendszer feltételei alapján. A Bitfinex Securities,
azaz a Bitfinex blokklánc alapú befektetési termékeket kínáló leányvállalata elindította a saját befektetési tőzsdéjét
Kazahsztán nemzeti pénzügyi központjában, az Astana International Financial Center-ben (AIFC). Az új STO platform a
hírek szerint az AIFC Fintech Lab égisze alatt fog működni. Itt egy olyan homokozó környezetet alakítanak ki, amely

megfelel a helyi pénzügyi hatóság, az Astana Financial Services Authority előírásainak. A platform támogatni fogja az
innovatív pénzügyi termékek fejlesztését a pénzügyi iparágban.
Kirgizisztán: ünnepi parádé - harminc éve vívta ki függetlenségét az ország
Erős katonai jelenlét jellemezte a kirgiz fővárosban tartott ünnepséget. Az ország 1991. augusztus 31-én kiáltotta ki
függetlenségét a Szovjetuniótól. Azóta sokat fejlődött például a sajtószabadság terén, ám gazdaságilag továbbra is
elmaradott más, volt tagköztársaságokhoz képest. Az eseményen beszédet mondott Szadir Dzsaparov kirgiz elnök.
Ukrajna: megkezdték a kukorica betakarítását
A világ legnagyobb kukoricatermesztői közé tartozó Ukrajna megkezdte a 2021-es betakarítást első 25 800 tonnás
tétellel - közölte a kijevi mezőgazdasági minisztérium. A minisztérium szerint a termés hektáronként átlagosan 5,99
tonna volt. Szeptember 2-ig összesen 44,93 millió tonna gabonát takarítottak be a vetésterület 64,2 százalékáról, és a
termés átlagosan 4,39 tonna volt hektáronként. A teljes mennyiség 32,8 millió tonna búzát és 10 millió tonna árpát
tartalmazott. A gazdálkodók majdnem befejezték a korai gabonatermés aratását. Az agrárminisztérium közölte, hogy
a gazdák befejezték a 2021-es repce betakarítását, 2,79 millió tonna termeléssel, és megkezdték a napraforgómag
feldolgozását. A minisztérium a múlt héten közölte, hogy Ukrajna 2021-ben rekordszintű, 80,6 millió tonna gabonát
tervez betakarítani, szemben a 2020 -as 65 millió tonnával. Az export 60,7 millió tonnára ugorhat 2021/22-ben a 2020/21es 44,7 millióról. Ukrajna 65 millió tonna gabonát, ebben 24,9 millió tonna búzát és 7,6 millió tonna árpát takarított be
2020-ban.
Ukrajna: árzuhanást is okozhat a rekord-közeli almatermés?
Ukrán gyümölcstermesztők beszámolói szerint hosszú évek óta nem láttak ilyen bőségesen berakódott almafákat, ezért
rekordközeli, a 2018-ashoz hasonló termésre számítanak. – írja a Fruitveb.hu. A WAPA előrejelzése szerint a tavalyinál
16%-kal nagyobb, csaknem 1,3 millió tonnás termés várható. Ukrajna legfőbb exportpiacai az elmúlt években elsősorban
kelet- és észak európai (Belarusz, Moldova, Svédország) valamint közel-keleti (Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia,
Omán, Kuvait, Katar, Irak és Líbia) országok voltak, és csak kisebb mennyiségben szállítottak Magyarország környéki
uniós tagállamokba (elsősorban Ausztriába, Romániába és Szlovákiába). A világjárvány miatt azonban a szállítási
költségek megdrágultak, a hosszú tengeri utakhoz szükséges hűtő konténerek pedig megbízhatatlanul állnak
rendelkezésre, ezért a jelenlegi helyzetben sokkal egyszerűbbnek tűnhet az ukrán exportőrök számára közúton, európai
országok felé venni az irányt.
Üzbegisztán: az ország lakossága meghaladta a 35 milliót
Üzbegisztán lakossága meghaladta a 35 millió embert - közölte az üzbég Állami Statisztikai Bizottság. A minisztérium
szerint ma 17,570 millió férfi és 17,430 millió nő él az országban, ebből 17,7 millió ember él városokban, 17,2 millió pedig
vidéken.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
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Kína
Itt a fény az alagút végén? Remekeltek a kínai tech-óriások
A legjelentősebb kínai technológiai vállalatok részvényeinek teljesítményét követő Hang Seng Tech Index több mint egy
hónapos csúcsra emelkedett, miután a Tencent újabb részvény-visszavásárlási akciójának köszönhetően jelentősen
javult a piaci hangulat. A Hang Seng Tech Index a ma reggeli kereskedésben 2,3 százalékkal a július vége óta látott
legmagasabb szintre emelkedett, ezzel az augusztusi mélyponthoz képest már 18 százalék a plusz. A legjobban teljesítő
tech-óriások közé tartozott a Meituan, a Tencent és az Alibaba is - utóbbi kettő a tengerentúli tőzsdéken is van jegyezve.

Az új kínai törvény e-sportolók ezreinek karrierjébe kerülhet
Az új, videójáték függőség ellen hozott, kínai törvények alááshatják az egyébként virágzó kínai e-sport üzletágat, ezzel
több ezer tehetséges sportoló karrierjét törhetik derékba. A kínai hatóságok, úgy tűnik, nem törődnek a
következményekkel. Az új törvények mindössze heti három órát engedélyeznek a 18 év alatti fiataloknak arra, hogy
online játszanak. A korábban érvényben lévő – hétköznaponként másfél órát, a hétvégi napokon pedig három órát
engedélyező - törvény tovább szigorodott, széleskörű elégedetlenséget kiváltva a kínai fiatalok körében.

Váratlanul tovább gyorsult a kínai export növekedése
A várt lassulás helyett tovább gyorsult a kínai export növekedése augusztusban, folytatva a koronavírus-járvány utáni
helyreállást. A kínai vámszolgálat kedden azt közölte, hogy a kivitel dollárban számolt értéke 25,6 százalékkal nőtt
augusztusban éves összevetésben. A kínai export ezzel a tizennegyedik egymást követő hónapja nőtt augusztusban.
Elemzők a bővülés mértékének mérséklődésére számítottak, 17,1 százalékos növekedést vártak a júliusi 19,3 százalékos
emelkedés után. Tavaly augusztusban a kínai kivitel szerényebben, 9,5 százalékkal növekedett részben amiatt, hogy a
globális gazdaságot még mindig fogva tartotta a koronavírus-járvány.

Bejelentették: új tőzsdéje lesz Kínának
Egy harmadik tőzsdét tervez felállítani Kína, amely a kis- és közepes vállalkozásokat szolgálná ki – számol be a hírről a
BBC. XI Jinping elnök az új tőzsdével kapcsolatban elmondta, hogy Pekingben fogják majd felállítani. Kínának jelenleg
két tőzsdéje van, egy Sanghajban, egy pedig Sencsenben. A kínai elnök nem osztott meg több információt az új tőzsde
kapcsán, de a kínai értékpapír-piaci felügyelet egy rövid közleményben kitér arra, hogy a pekingi tőzsdére való
regisztráció feltételei hasonlóak lesznek, mint a sanghaji STAR piacra, ami a lap szerint Kína válasza az amerikai,
technológia-túlsúlyos Nasdaqra.
FORRÁS:
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Törökország
A török kormány 3 éves gazdasági tervet mutatott be
Törökország gazdasága az előrejelzések szerint idén 9%-kal bővül, és 2022-ben további 5%-kal nő - derül ki az ország
középtávú gazdasági programjából, amelyet a Hivatalos Közlönyben szeptember 5-én tettek közzé. A kormány a
hároméves programja szerint 2023-ban és 2024-ben 5,5%-os növekedésre törekszik, míg a bruttó hazai termék (GDP)
átlagos növekedési üteme 5,3% lesz. Törökország éves inflációja, amely augusztusban 19,25%-ra emelkedett, az
előrejelzések szerint az év végére 16,2%-ra csökkenhet. A folyó fizetési mérleg GDP-hez viszonyított hiánya jövőre 2,2%
lesz, 2023-ban 1,5% -ra, 2024-ben pedig 1%-ra csökken.
A Moody’s javította Törökország növekedési előrejelzését
A Moody's nemzetközi hitelminősítő augusztus 31-én 5 százalékról 6 százalékra módosította Törökország 2021-re
vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését. A Moody’s jelentésében 3,5 százalékról 3,6 százalékra javította az ország
gazdaságának 2022-re vonatkozó növekedési kilátásait is. Kiemelték, hogy a turisztikai ágazat fellendülése támogatta
a török gazdaság növekedését.

Gyorsult az infláció Törökországban, az elemzők nem erre számítottak
Augusztusban 19,25 százalékkal, 2019 áprilisa óta a legnagyobb ütemben emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel
korábbihoz képest. Elemzők a fogyasztói áremelkedés lassulására, 18,70 százalékra számítottak a júliusi 18,95 százalék
után. Az előző hónaphoz képest 1,12 százalékra mérséklődött az áremelkedés a júliusi 1,80 százalékról. Elemzők kisebb,
0,60 százalékos havi szintű emelkedésre számítottak augusztusra. A feldolgozatlan élelmiszerek, az energia, az
alkoholos italok, a dohány és az arany gyakran változékony árát nem számolva júliushoz képest 0,74 százalékkal nőttek
a fogyasztói árak az egy hónappal korábbi 1 százalékos emelkedés után, tavaly augusztushoz viszonyítva pedig 18,46
százalékkal a júliusi éves szintű 18,51 százalékot követően.
A török autóipari export elérte a 2,4 milliárd dollárt augusztusban
A török autóipari kivitel elérte a 2,4 milliárd dollárt augusztusban, mely éves szinten 57%-os növekedést jelent, az ország
teljes exportjának pedig 12,7%-át tette ki. Az idei év első nyolc hónapjában az autóipari export 29 százalékkal ugrott meg
az előző év azonos időszakához képest, és 18,8 milliárd dollár bevételt eredményezett. A török autóipari cégek
augusztusban 311,2 millió dollár értékben exportáltak termékeket Németországba, mely 23 százalékkal haladta meg az
előző évi adatot.
Törökország LNG-importja jelentősen visszaesett az első félévben
Törökország cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatala az év első felében 41,3 százalékkal csökkent 2020 azonos
időszakához képest, mivel az LNG ára rekordmagas szintet ért el a nemzetközi piacokon. Törökország a január-júniusi
időszakban 30,3 milliárd köbméter földgázt importált. A teljes földgázimport 35 százalékkal nőtt ebben az időszakban a
tavalyi első félévhez képest.
FORRÁS:
https://www.hurriyetdailynews.com/
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Amerikai Egyesült Államok
Jó pozícióban az amerikai energiaszolgáltató
A NextEra Energy egy egyesült államokbeli, főként megújuló energiaforrásokra támaszkodó energiaszolgáltató, amely
kis és nagykereskedelmi ügyfeleket egyaránt kiszolgál. Leányvállalatain keresztül a világ legnagyobb szél-, illetve
napenergia előállítója, ezen kívül pedig nukleáris és fosszilis energiát is felhasználnak áram előállítására.
A vártnál kisebb mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma az USA-ban
Enyhén, a vártnál sokkal kisebb mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma augusztusban az Egyesült Államokban.
Gyengült a kereslet a szolgáltatások iránt, ráadásul továbbra sincs elegendő munkaerő a koronavírus-járvány újabb
fellángolása közepette, de a gazdasági fellendülés fenntartásához még így is elegendő a foglalkoztatottság
növekedésének üteme.
A szárazság miatt eltűnt egy hatalmas tó Kaliforniában, a helyiek katasztrófától tartanak
A kaliforniai Oroville-tavat korábban fürdőzők, halászok keresték fel és a hajós forgalom is igen aktív volt. Erre ma már
nincs lehetőség, mert szinte alig van víz a tómederben. Döbbenetes képek mutatják be, milyen súlyos a helyzet a
kaliforniai Oroville-tónál, amely a szárazság miatt szinte teljesen eltűnt: a tómedernek csak a közepén van még némi víz,
ami korábban az egész területet belepte. A Daily Mail szerint ilyen súlyos helyzet 1977 óta nem alakult ki.
Az óriási szárazság miatt az USA több állama is vízkorlátozásokra kényszerül
Rekord volt az idei év már most is, több szempontból. Azt már tudjuk, hogy a történelem legmelegebb júliusán vagyunk
túl, és azt is, hogy az USA területén megdőlt az a forrósági rekord is, melyet normál körülmények között a bolygón valaha
is mértek. De rekordméretű az aszály is, ahogyan azt nagyon sok területen lehet látni.

Korábban kezdődött a koronajárvány az USA-ban, mint eddig gondolták
Előbbre hozták az amerikai egészségügyi hatóságok az ország első Covid-19 miatti halálozásának dátumát: már tavaly
január 9-én elhunyt egy kansasi beteg. A 78 éves Lovell Brown hetekkel az előtt halt meg, hogy az első igazolt, az új
típusú koronavírushoz köthető megbetegedést azonosították volna az Egyesült Államokban - írta a LiveScience.com
tudományos-ismeretterjesztő portál a The Mercury Newsra hivatkozva.
Peking megfenyegette Washingtont: a romló kapcsolatok „árthatnak” a klímaügyi együttműködésnek
Vang Ji kínai külügyminiszter elengedett egy könnyed fenyegetést szerdán, amikor is közölte a kínai látogatáson
tartózkodó John Kerry amerikai klímaügyi különmegbízottal, hogy az egyre romló kétoldalú kapcsolatok „árthatnak” a
két ország együttműködésének a klímaváltozás elleni küzdelemben – írja az MTI.
FORRÁS:
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Kanada
Kanadai választások: Bajban van Justin Trudeau
A regnáló kormányfő minden követ megmozgat, hogy kivívja a hőn áhított abszolút többséget a parlamentben, a
legfrissebb felmérések ugyanakkor azt sejtetik, hogy ez akár a visszájára is elsülhet, veszélybe sodorva a miniszterelnöki
székét.
FORRÁS:
www.danubeinstitute.hu

Latin-Amerika
Rendkívül alacsony az átoltottság a vakcinahiány miatt Latin-Amerikában és a Karib-térségben
Latin-Amerika és a Karib-térség lakosainak háromnegyede nem kapta meg a koronavírus elleni teljes védőoltást,
ellentétben az Egyesült Államokkal és Kanadával, ahol a lakosság többsége már védett – tájékoztat róla az MTI a
Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) közleménye alapján. Carissa Etienne, az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) amerikai szervezetének igazgatója a vakcinák egyenlőtlen elosztására panaszkodott, szerinte ennek
köszönhető, hogy aránytanul sújtja a világjárvány az amerikai kontinenst, ahol a világban jelentett halálesetek közel
egyharmada történt. Jarbas Barboza, a PAHO igazgatóhelyettese közölte, hogy a Kubában kifejlesztett oltások még
nem kapták meg a WHO sürgősségi felhasználásra történő jóváhagyását, így az amerikai kontinens országaiban nem
lehet őket megvásárolni.
Brazília októberre teljes átoltottságot tervez
Brazíliában már 134 millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját, 66 és fél millióan pedig már a teljes,
dupla védőoltást felvették. Ez azt jelenti, hogy a 18 év feletti brazil lakosság 40 százaléka már oltott a Covid–19 ellen.
Brazília a járvány kezdete óta csaknem 21 millió koronavírus-fertőzöttet jelentett be, a halálesetek száma 583 362.
Kubában országos kampány kezdődött a gyerekek beoltására
Országos kampányt indított a kubai kormány a 2 és 18 év közötti gyerekek beoltására a koronavírus ellen. Kubában a
saját fejlesztésű és gyártású Abdala és Soberana vakcinával oltják be először a 12 és 18 év közöttieket, majd szeptember
közepétől a 2 és 11 év közötti gyerekeket. A szigetország iskolái gyakorlatilag 2020 tavasza óta zárva vannak, csak pár
hétre nyitottak újra az előző tanév végén. Azóta minden diák televízión keresztül követhette a tanórákat, és hétfőtől, a

kubai iskolakezdés napjától is egyelőre ez vár rájuk. A kormány döntése értelmében az oktatási intézményeket
fokozatosan fogják újra megnyitni októberben és novemberben, ha a gyerekek is megkapják a védőoltást.
El Salvadorban tegnap bevezették a bitcoint, mára beütött a krach
El Salvadorban kedd óta az adót is be lehet fizetni a bitcoinnal, de az ország vezetése más előnyt is lát a blokklánc
technológia támogatásában. Az első két nap nem túl fényesen sikerült. Alig néhány hónappal ezelőtt hallhattunk arról
először, hogy a közép-amerikai ország, El Salvador hivatalos fizetőeszközzé tenné a bitcoint. A dolgon persze jó ideje
dolgoztak már az ország pénzügyi szakemberei, ennek pedig mostanra meg is lett az eredménye: az ország tényleg
hivatalos fizetőeszközzé tette a kriptovalutát.
Vízhiány miatt emelkedik a réz világpiaci ára
Chile adja a globális rézkínálat több mint egynegyedét. A világ egyik legszárazabb, legsivatagosabb területén azonban
súlyos gondot okoz a vízhiány. A chilei bányavállalatok vízfelhasználása miatt fokozódik a felháborodás, amit a santiagoi
kormány is figyelembe vesz. A chilei kormány törvényjavaslatot dolgoz ki, miként alakíthatná át a vízgazdálkodást. A
réz számos iparág alapanyaga, ha huzamos ideig csökken a chilei kitermelés, azt megérzi majd a világgazdaság is.
Az azonnali fizetések nem várt hatása: egyre több a "villám-emberrablás" Brazíliában
A brazil központi bank átutalási plafont határoz meg az új, azonnali fizetéseket lebonyolító PIX rendszerében, miután
elszaporodtak az úgynevezett „villám-emberrablások”. A bűncselekményt úgy követik el, hogy az áldozatot egyszerűen
megragadják az utcán és azonnali átutalást követelnek tőle a szabadságáért.
FORRÁS:
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Afrika és Közel-Kelet
Etiópia: az új kormány megalakulása
A parlament alsó háza elnökének bejelentése szerint az új kormány közvetlenül a választások második fordulójának
megtartását követően, október 4-én alakul meg. Tagasse Chaffo jelezte, hogy ezidáig a Fellendülés Párt az 547
mandátumból igazoltan 400-at tudhat magáénak. A további helyek kiosztása a szeptember 30-ai második fordulót
követően történik meg.
Etiópia: a kormány fegyveres erőinek ellentámadása
Augusztus utolsó hetében az Etióp Nemzeti Védelmi Erő (ENDF) egységei ellentámadást indítottak a tigráji szeparatista
csapatok (TDF) által elfoglalt észak-afár területek ellen, amelynek eredményeképpen – állami hivatalos közlések szerint
– vereséget mértek rájuk, és felszabadították a Wollo és Gondar körzetekben július eleje óta megszállt településeket. A
TDF komoly emberi veszteségeket szenvedett, valamint az ENDF számos nehézfegyvert zsákmányolt.
Guinea: foglyul ejtették az elnököt, konzultációt és új alkotmányt ígérnek
Vasárnap, szeptember 5-én, katonai puccsot hajtottak végre a nyugat-afrikai Guineában. Az elnököt fegyveresek őrzik,
a katonaság vezetője pedig szenvedélyes beszédet mondott. Nem hosszú harcok vagy polgárháború után: a nyugatafrikai ország katonasága szombatról vasárnapra virradóra jutott el arra a szervezettségi pontra, hogy reális esélyt láttak
az elnök, Alpha Condé hatalmának megdöntésére. Ez pedig – a jelenlegi beszámolók és hírügynökségi jelentések alapján
– mindössze egyetlen éjszaka alatt sikerült nekik: Condé őrizetben van, a katonaság vezetője, Mamady Doumbouya
pedig átvette az ország irányítását.
Guinea: tízéves csúcson az alumínium ára a puccs miatt
Tízéves csúcsra ugrott az alumínium tőzsdei jegyzése a guineai puccs hírére. Az alumínium ára tonnánként 1,8
százalékkal, 2775,50 dollárral, 2021. május óta a legmagasabb szintre emelkedett hétfőn a londoni fémtőzsdén (LME)

három hónapos határidőre. Guinea a világ második legnagyobb bauxittermelője, a tavalyi termelése 82 millió tonna volt,
ami a globális termelés 22 százaléka. Az ország bauxitkészletét a szakértők 7,4 milliárd tonnára becsülik, ez a legnagyobb
a világon. Guinea Kína legnagyobb bauxitszállítója.
Dél-Afrika: minden eddiginél gyorsabban mutálódó koronavírus-variánst találtak
Dél-Afrikában egy minden eddiginél gyorsabban mutálódó variáns bukkant fel a napokban. A C.1.2 nevet viselő
variánsról egyelőre még viszonylag kevés adattal rendelkeznek az afrikai kutatók, az biztos, hogy sokkal gyorsabban
mutálódik, mint az eddig ismert variánsok. Ez számokban annyit jelent, hogy míg a korábban ismert leggyorsabb variáns
a briteknél kialakult alfa-variáns 17 helyen mutálódik, addig a C.1.2 ugyan ennyi idő alatt 41,8 mutációt képes produkálni.
Tehát nagyjából kétszer gyorsabban terjed, mint elődei.
Izrael kinyitja kapuit a külföldi turisták előtt
Izrael lehetővé teszi, hogy szeptember 19-től meghatározott országból érkező kisebb külföldi turistacsoportok
belépjenek az országba, a turizmus újraindításáról szóló pilot program keretében – írja a kormány bejelentésére
hivatkozva a Reuters.
Izrael közel állhat a nyájimmunitáshoz
Szakértők szerint egy-két hónapon belül elérhető a nyájimmunitás a zsidó államban, köszönhetően annak, hogy ismét
magasabb fokozatra kapcsolt az oltási kampány – írja az Arutz7. Úgy tűnik, Izrael közeledik a koronavírus elleni
nyájimmunitáshoz, mondják az egészségügyi vezető tisztségviselők, és azt sugallják, hogy a tömeges COVID -kitörések
negyedik hulláma – és potenciálisan a világjárvány egésze – végre a végéhez közeledhet.
Izraelben a járvány megfékezését jelzik az adatok
Izraelben a koronavírusjárvány megfékezését jelzik az adatok, jóllehet a fertőzöttek száma továbbra is magas jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.
Felhívás hazai vállalkozások Dubaji Világkiállításon való megjelenésének és az arab térségben való piacra jutásának
előmozdítása céljából
A Dubaji Világkiállítás olyan egyedülálló lehetőséget kínál Magyarország számára, ahol országimázsunk építésén kívül
lehetőségünk nyílik gazdasági együttműködések elősegítésére, kereskedelmi kapcsolatok fellendítésére, üzleti
kapcsolatok fejlesztésére, valamint diplomáciai kapcsolatok ápolására és erősítésére is. A Dubaji Világkiállítás 2021.
október 1. és 2022. március 31. között kerül megrendezésre.
Több mint száz milliárd dollárt vonzana az Emirátusok
Az Egyesült Arab Emirátusok eddig is fontos pénzügyi és kereskedelmi központ volt, de szeretne még ennél is nagyobbá
válni. A többségében bevándorlók lakta ország a vízum szabályain is lazítana. Az Egyesült Arab Emirátusok Ázsia és
Afrika gyorsan növekvő gazdaságaival mélyítené el kapcsolatait, régebbi partnereitől pedig 150 milliárd dollár
befektetését reméli, miközben globális pénzügyi és kereskedelmi központtá válik – közölték az Emirátusok
tisztségviselői a Bloomberggel.
SciTech: Robotkávéház Dubaiban
A Delivers.ai alapító vezérigazgatója, Ali Jarali azt jósolja, hogy a szállító drónok körülbelül hét év múlva már világszerte
működnek majd. Véleménye szerint a csomagok kézbesítését követően az utasok repülő drónokon történő szállítása
lenne a természetes fejlődés útja. A Dubai fesztiválvárosában található Robo kávézó az emberi kapcsolatokat is
csökkenti. Az étkezési élményt három nagy robot és több kisebb pincérrobot szolgálja. A szakács, a koktélkészítő és a
barista robotok elkészítik a megrendeléseket, miután az ügyfelek kiválasztják őket egy tableten. Ha kész, a
pincérrobotok az asztalhoz viszik az ételeket és italokat.
Szaúd-Arábia a Közel-Kelet Szilícium-völgyévé szeretne válni
Szaúd-Arábiában nyit akadémiát az Apple és a Microsoft is, miután az olajban gazdag királyság a közel-keleti
technológia és innováció központjává szeretne előlépni, írja a Bloomberg. A fent említett cégek mellett a Google, az
Amazon, valamint az IBM is úgy nyilatkozott, hogy besegítenek a szoftverfejlesztési és kódolási képzésében – mondta

Abdullah Alswaha kommunikációs és információtechnológiai miniszter. Kiemelte: ezen lépésükkel szeretnék felvenni a
versenyt az Egyesült Arab Emírségekkel, ahol Abu Dhabi és Dubai is technológiai fellegvárrá lépne elő az elkövetkező
évtizedekben.
Akciósan adják az olajukat a szaúdiak
Szaúd-Arábia árcsökkentéssel lepte meg olajvásárlóit, a világ legnagyobb exportőre 1,3 dollárt vágott az egységárból az
októberben esedékes szállítmányokra. Igaz, az alacsonyabb ár előnyeit csak az arab királyság ázsiai vevői élvezhetik,
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a szeptemberi tarifa marad érvényben – jelentették be Rijádban. A
szaúdiak ezzel csatlakoztak a többi gazdaságilag fontos nyersanyag piacán látható korrekciós hullámhoz.
Irak és a Total 27 milliárd dolláros energetikai projektmegállapodást írt alá
A francia Total négy óriási projektet épít Dél-Irakban egy 27 milliárd dolláros szerződés keretében, amelyet vasárnap
írtak alá Bagdadban – jelentette be az iraki olajminiszter. A vállalat egy mintegy 10 milliárd dolláros kezdeti befektetéssel
indul - mondta el Patrick Pouyanne, a Total vezérigazgatója az aláírási ceremónián, hozzátéve, hogy a mérnöki
munkálatok már azonnal megkezdődnek. A tervek szerint 2021 végére mozgósítanák a munkacsapatokat Irakban.
Haldoklik az Eufrátesz, milliókat fenyeget a vízhiány
Rég nem látott aszály sújtja a Mediterráneum keleti részét. Az Eufrátesz vízszintje drámaian lecsökkent Szíriában és
Irakban, ami több millió emberre jelent fenyegetést. Egyes vélemények szerint a folyam visszahúzódásához
Törökországnak is köze van. A klímaváltozás hatására a mostanihoz hasonló szárazságok egyre gyakoribbak és
szélsőségesebbek lesznek, és úgy tűnik, az aszályok korában a víz könnyen a konfliktusok mozgatórugójává válhat.
Irán új, ultrakonzervatív vezetője is kész tárgyalni Amerikával
Teherán kész tárgyalni a nagyhatalmakkal a 2015-ös atomalku újjáélesztése érdekében, de nem nyugati nyomásra mondta Ebrahim Raiszi iráni elnök az állami televízióban szombaton. "Napirenden vannak a megbeszélések" hangsúlyozta. "Célorientált tárgyalásokra törekszünk, hogy véget érjenek az iráni népre kivetett igazságtalan szankciók"
- tette hozzá. Az Egyesült Államok 2018-ban felmondta az Iránnal kötött többhatalmi atomalkut, és újra életbe léptette
az addig felfüggesztett büntetőintézkedéseket, amelyeket azóta újabbak követtek. Joe Biden amerikai elnök azt
mondta, hogy szeretné, ha Washington visszatérne az egyezményhez.
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Ausztrália
Ausztráliában a következő hetekben tetőzhet a harmadik hullám
Ausztráliában várhatóan a következő hetekben tetőzhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma az ausztrál
egészségügyi hatóságok modelljei szerint, Sydneyben jövő héten a kétezret is elérheti az egy nap alatt diagnosztizált új
fertőzöttek száma.

Ausztráliában már beletörődtek a Covid miatti lezárásokba
A szigetországban sohasem eresztett igazán gyökeret a libertarianizmus, az emberek nagy többsége ezért elfogadja az
állam kiterjedt fennhatóságát, így a „zéró Covid” stratégia szerinti szigorú lezárások fenntartását is. Az amerikaiak persze
mindezt megbotránkozva figyelik – derül ki Arthur Chrenkoff City Journalban megjelent írásából.
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Új-Zéland
A feljegyzések kezdete óta nem volt ilyen enyhe tél Új-Zélandon
A júniustól augusztusig terjedő időszak hőmérséklete 1,32 Celsius-fokkal haladta meg a sokévi átlagot, és megdöntötte
az eddigi, tavaly felállított rekordot – közölte pénteken az ország víz- és légkörkutató intézete (NIWA).
Legutóbb fél évszázada fordult elő, hogy egyik évről a másikra megdőljön a téli hőmérsékleti rekord Új-Zélandon. Az
1970-ben és 1971-ben mért értékek időközben a sokadik – 18. és 13. – helyre szorultak vissza a hőmérsékleti toplistán.
Enyhítenek a korlátozáson Új-Zélandon
Új-Zéland nagy részén enyhítenek a járványügyi korlátozáson, miután tovább csökken a koronavírusos fertőződések
száma - jelentette be hétfőn Jacinda Ardern miniszterelnök. A szigetországban hétfőn húsz új megbetegedést
regisztráltak, ezzel az aucklandi járványgócban felfedezett megbetegedések száma 821-re emelkedett.
120 alma percenként – a legújabb csomagolórobot Új-Zélandról
Nemcsak a terménybetakarításhoz hiányoznak szorgos kezek, de a csomagolásnál szintén általános a létszámhiány.
Most az új-zélandi Robotics Plus és az amerikai Global Pac Technologies fogott össze, hogy hamarosan akár globális
szinten is megoldást kínáljanak a gyümölcsök csomagolásához, elsőként az almákra.
Először van halálos áldozata a delta variánsnak Új-Zélandon
Első alkalommal szedett halálos áldozatot az új típusú koronavírus delta variánsa Új-Zélandon; szombaton 20 újabb
fertőzöttet találtak Aucklandben, ahol a legújabb járványhullám felütötte a fejét. Az egészségügyi hatóságok
tájékoztatása szerint az áldozat egy kilencvenes éveiben lévő nő, akinek krónikus betegségei is voltak. Új-Zélandon
február közepe óta nem volt halálos áldozata a járványnak.
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