
 

 
 

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 bruttó külföldi adóssága csökkent a második negyedévben 
Albánia bruttó külföldi adóssága június végén 8,8 milliárd eurót (10,4 milliárd dollárt) tett ki, ami 0,6%-kal alacsonyabb 
a március végi értéknél. Az albán kereskedelmi bankok külföldi adóssága nőtt a második negyedévben, míg az 
államháztartás és a jegybank adóssága kevesebb volt az első negyedévhez képest. 
 
Az Albániába irányuló hazautalások 41,9%-kal csökkentek a második negyedévben 
A külföldről Albániába irányuló hazautalások értéke éves szinten 41,9%-kal, 171,6 millió euróra (202,1 millió dollár) 
csökkent 2021 második negyedévében. Az április-júniusi időszakban külföldön élő albán állampolgárok által hazautalt 
összeg 1,8%-kal nőtt 2021 első negyedévéhez képest. 
 
Albániában 11,6%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta a második negyedévben 
Az albán munkanélküliségi ráta 2021 második negyedévében 11,6% volt, szemben az előző évi 11,9%-kal. A 15 és 64 év 
közötti emberek foglalkoztatási rátája 60,7%-ra emelkedett a vizsgált időszakban, a 2020 második negyedévében mért 
59,6%-ról. A 15 és 29 év közötti emberek munkanélküliségi rátája 19,9%-ra csökkent az egy évvel korábbi 21,4%-ról. 
 
Albániában az átlagos bruttó bér éves növekedése 4,7%-ra lassult a második negyedévben 
Albániában a havi bruttó átlagbér 4,7%-kal, 5 710 lekre (550,3 USD/466,8 euró) nőtt éves összehasonlításban 2021 
második negyedévében, miután az első negyedévben 5,2%-kal emelkedett. A bruttó átlagbér a közszférában 68 196 
leket, míg a versenyszférában 51 247 leket tett ki. 
 
Az Albániába látogató turisták költéseinek értéke elérte a 687 millió eurót 
2021 első félévében 687 millió eurót költöttek el az országban az Albániába látogató külföldi turisták, ami a rekordévnek 
számító 2019-es adatokhoz képest 20%-os csökkenést jelent. Az országba érkező külföldi turisták száma 21%-kal, 1,7 
millióra csökkent 2021 első hat hónapjához képest. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Annyian vannak már intenzíven, hogy Ausztria szigorított 
Ausztriában elérte az intenzív osztályon ápolt koronavírusos páciensek száma az első kritikusnak tekintett értéket, s így 
szigorítottak a járványügyi előírásokon. Komolyan elkezdték megkülönböztetni az oltatlanokat. Ausztriában szerda 
reggelre elérte a 200-at országszerte az intenzív osztályon kezelt Covid-19-es betegek száma, így életbe lépett a 
korábban bemutatott három fokozatú járványügyi skálán az első szigorítási fokozat. 
 
122 osztályt kellett karantén alá vonni Bécsben 
A 2021/22-es tanév első hetében 270 tanulót és 39 pedagógust szűrtek ki igazoltan koronavírus-fertőzöttnek az osztrák 
főváros iskoláiban. Így 122 intézményben került legalább egy osztály karanténba - adta hírül Bécs Külképviseleti Irodája. 
2021. szeptember 2-9. között a bécsi oktatási intézményekben kötelezően előírt koronavírus-tesztek 270 diáknál és 39 
pedagógusnál mutatták ki a fertőzést. 
 
Ausztriában egyetértés van: nyelvtudás nélkül nincs integráció 
Az osztrák jobboldal szigorúbban, a baloldal megengedőbben áll a bevándorlókhoz, abban viszont egyetértenek, hogy 
a nyelvtudás és a többségi kultúra ismerete kulcskérdés. Egy felső-ausztriai felmérésben a többség a jobboldallal értett 
egyet. Hogyan integrálnák az osztrák pártok a bevándorlókat? – erre a kérdésre kereste a választ a Kronen Zeitung. 
 

https://seenews.com/news/albanias-gross-foreign-debt-edges-down-in-q2-table-753754
https://seenews.com/news/foreign-remittances-to-albania-down-419-yy-in-q2-753752
https://seenews.com/news/albanias-q2-unemployment-rate-edges-down-to-116-753750
https://seenews.com/news/annual-growth-of-albanias-average-gross-wage-slows-to-47-in-q2-753736
https://albaniandailynews.com/news/tourists-expenditures-in-albania-reached-687-mln-during-2021-
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/annyian-vannak-mar-intenziven-hogy-szigorit-a-viruslabor.736525.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/becs-karanten-iskola-oktatas.736413.html
https://index.hu/kulfold/2021/09/13/ausztriaban-egyetertes-van-nyelvtudas-nelkul-nincs-integracio/


Bécsben terjeszkedik a magyar programozóiskola 
Az osztrák informatikai szektorban is legalább 24 ezer szakemberre lenne még szükség. Hatodik oktatási központját 
nyitotta meg a napokban, és ezzel már négy országban van jelen a kelet-közép-európai régióban a magyar Codecool. A 
magyar magántőkéből alapított Codecool Kft. küldetése, hogy pótolja az informatikai ipar jelenlegi és jövőbeni 
szakemberhiányát a gyakorlatorientált képzési programján keresztül. A jól bevált oktatási módszert különböző 
bevezető pop-up programokkal népszerűsítik a most induló bécsi iskolában. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgium 750 millió euróval kevesebbet kap gazdasága helyreállítására az Európai Uniótól  
Belgium 750 millió euróval kevesebbet kaphat a neki szánt európai ösztönzőcsomagból, ami a belga gazdaság jó 
teljesítményének köszönhető – derül ki a Belga Nemzeti Bank legfrissebb közleményéből. Júniusban az Európai 
Bizottság jóváhagyta a belga helyreállítási tervet, amely 5,9 milliárd eurós európai támogatást igényelt a 2021–2026 
közötti időszakra, ugyanakkor az összeget 2022 -ben felül kell vizsgálni, amikor is a GDP 2019 és 2021 közötti alakulása 
már ismertté válik. Ennek tudatában az Európai Bizottság nyári előrejelzése szerint Belgium 750 millió euróval 
kevesebbet kaphat az előirányzottnál, mivel az ország gazdasági teljesítménye a közelmúltban jobb volt, mint a többi 
uniós tagállamé - magyarázza közleményében a Belga Nemzeti Bank.  
 
Várhatóan Brüsszelben csak igazolással lehet majd étterembe menni 
Várhatóan Brüsszelben is bevezetik, hogy egyes szolgáltatásokhoz - például a vendéglátáshoz - csak azok férhetnek 
hozzá, akik rendelkeznek Covid-útlevéllel. Bár Belgiumban jók az oltási adatok, a fővárosban még mindig eléggé 
alacsonyak. A felszolgáló csapat számára - mint például az Umamido Ramen brüsszeli éttermében - az egyetlen jelentős 
covid-intézkedés a maszk viselése maradt. 
 
Brüsszel ingyenes városkártyával pörgeti fel a turizmust 
A Visit Brussels szeretné egy kicsit felpörgetni Brüsszel őszi turisztikai forgalmát, ezért ajándék városkártyát ad a várost 
(újra) felfedezőknek. A 40 euró értékű, térítésmentesen igényelhető digitális kártya a kiállítását követően két hónapon 
belül, de legkésőbb november 21-ig érvényes. Több mint száz szálláshelyen, múzeumokban és turisztikai 
látványosságoknál lehet beváltani, de idegenvezetésre és rendezvényeken való részvételre is fel lehet használni. 
 
Pofont kapott az Uber egy holland bíróságtól 
Az utazásmegosztó személyszállító szolgáltatást kínáló Uber és járművezetői közötti jogviszony „megfelel a 
munkaszerződés minden jellemzőjének”, így az Uber-sofőrök több fizetésre és juttatásra, illetve például 
betegségszabadságra és táppénzre is jogosultak - mondta ki egy holland bíróság. 
 
Hollandiában a szőlőültetvények száma csaknem megkétszereződött az elmúlt 5 évben 
Hollandiában egyre többen foglalkoznak szőlőtermesztéssel, 5 évvel ezelőtt még csak 94 ilyen jellegű vállalkozás 
működött az országban, jelenleg 171 – derül ki a Holland Kereskedelmi Kamara (KVK) frissen közzétett adataiból.  A 
legtöbben az ország közepén található, a német határral szomszédos Gelderland tartományban vannak, ahol 46 
bejegyzett bortermelő vállalkozás működik. Hollandiában összesen 250 hektár területen folyik szőlőtermesztés, ahol évi 
900.000 l bor termelődik, ami kb.1 millió palack mennyiséget jelent. A bort alapvetően az országon belül, éttermekben 
és borkereskedésekben értékesítik. 
 
FORRÁS: 
www.lesoir.be  
www.hu.euronews.com 

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-vallalatok/2021/09/becsben-terjeszkedik-a-magyar-programozoiskola
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-vallalatok/2021/09/becsben-terjeszkedik-a-magyar-programozoiskola
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.lesoir.be/394599/article/2021-09-13/750-millions-deuros-en-moins-pour-le-plan-de-relance-belge
https://hu.euronews.com/2021/09/08/varhatoan-brusszelben-csak-igazolassal-lehet-majd-etterembe-menni
https://turizmus.com/desztinaciok/brusszel-ingyenes-ajandekkartyaval-porgeti-fel-a-turizmust-1177008
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/uber-munkavallalo-taxi-sofor.736424.html
https://www.nu.nl/economie/6156917/aantal-nederlandse-wijngaarden-in-afgelopen-vijf-jaar-bijna-verdubbeld.html
https://www.nu.nl/economie/6156917/aantal-nederlandse-wijngaarden-in-afgelopen-vijf-jaar-bijna-verdubbeld.html
http://www.lesoir.be/
http://www.hu.euronews.com/


www.turizmus.com  
www.vg.hu  
www.napi.hu 
www.nu.nl  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
A Központi Bank becslése szerint Bosznia-Hercegovina GDP-je 14,7%-kal nőhetett a második negyedévben 
Bosznia-Hercegovina gazdasága 2021 második negyedévében éves összehasonlításban 14,7%-kal bővült az ország 
központi bankjának adatai szerint. A reál GDP növekedési üteme 2021 első felében 8%-ra becsülhető. A gazdasági 
tevékenység havi mutatói, különösen a kiskereskedelem, az ipari termelés és az export, a gazdaság rekord mértékű 
növekedésére utalnak a második negyedévben. A hivatalos júliusi adatok azt mutatják, hogy a harmadik negyedév 
gazdasági aktivitása a vártnál erősebb lehet. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 
Megvan az idei harmadik bulgáriai parlamenti választás időpontja 
November 14-én járulhatnak ismét urnához a bolgár választók, miután az áprilisi és júliusi parlamenti választás után 
senkinek sem sikerült kormányt alakítania. A jelek szerint Bulgária már igyekszik spórolni, a megméretés egybe esik az 
elnökválasztás első fordulójával. A parlamenti választást Rumen Radev államfő írta ki, aki maga is indul, hogy második 
mandátumot szerezzen. A legújabb közvélemény-kutatások szerint most a közel tíz éve hivatalban lévő miniszterelnök, 
Bojko Boriszov pártja, a Gerb végezhet az első helyen, s visszaesőben van a Szlavi Trifonov vezette protestpárt 
népszerűsége. 
 
A bolgár parlament jóváhagyta a 2021-es költségvetés módosítását, csökkentette a tervezett hiányt 
A bolgár parlament jóváhagyta a 2021-es állami költségvetés módosítását, amely 2,5 milliárd levával (1,5 millió dollár/1,3 
millió euró) növelte a tervezett bevételeket, és 2,3 milliárd levával növelte a tervezett kiadásokat, elsősorban a 
koronavírus-válsághoz kapcsolódó intézkedések finanszírozására. A költségvetési hiány a tervek szerint 4,7 milliárd 
levára csökken a korábban előirányzott 4,9 milliárd leváról.  
 
Bulgáriában az infláció augusztusban 3,7%-ra gyorsult 
Bulgáriában a fogyasztói árak 3,7%-kal emelkedtek augusztusban az előző év azonos időszakához képest, a júliusi 3%-
os növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak augusztusban 0,8%-kal emelkedtek, 
ugyanolyan ütemben, mint az előző hónapban. A legnagyobb áremelkedést, 15,3%-ot a közlekedési ágazatban 
regisztrálták. 
 
Bulgária munkanélküliségi rátája rekord alacsony szintre, 4,9%-ra csökkent augusztusban 
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta augusztusban rekord alacsony, 4,9%-os szintre csökkent az előző havi 
5%-ról. Éves összehasonlításban a munkanélküliek aránya 2,6 százalékponttal csökkent, a 2020 augusztusi 7,5%-ról. 
 
Jól termett a gabona Bulgáriában idén 
Idén a bolgár búzatermés minden idők legmagasabb szintjét – megközelítőleg 8 millió tonnát – ér el, ilyen 
teljesítményről az országban még soha nem számoltak be, még a rekordot jelentő 1987-ben sem. A kukorica esetében 
a becsült hozam körülbelül 5 millió tonna lesz, amely kifejezetten jónak tekinthető. A napraforgó várhatóan 15 
százalékkal, körülbelül 2 millió tonnára növekszik. Az exportadatok azt mutatják, hogy Bulgária 3 milliárd bolgár leva 
értékben exportált búzát, kukoricát és napraforgót a tavalyi évben, ez 250 millióval kevesebb, mint az azt előző évben. 
 

http://www.turizmus.com/
http://www.vg.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.nu.nl/
https://seenews.com/news/bosnias-gdp-grows-147-yy-in-q2-c-bank-estimate-753849
https://seenews.com/
https://hvg.hu/vilag/20210911_Megvan_az_idei_harmadik_bulgariai_parlamenti_valasztas_idopontja
https://seenews.com/news/bulgarias-parl-approves-2021-budget-revision-lowers-planned-deficit-753741
https://seenews.com/news/update-1-bulgarias-annual-inflation-speeds-up-to-37-in-august-754004
https://seenews.com/news/bulgarias-jobless-rate-falls-to-record-low-49-in-aug-employment-agency-754026
https://blog.syngenta.hu/jol-termett-a-gabona-bulgariaban-iden/


A Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel júliusban 134,7 millió euróra emelkedett 
Júliusban a Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó teljes bevétel 263,5 millió levára (159,6 millió dollár/134,7 
millió euró) emelkedett, szemben az azonos hónapban elért 122,4 millió levával. Az országban eltöltött összes 
vendégéjszaka száma meghaladta a 4,2 milliót, a külföldi turisták 2,2 millió éjszakát töltöttek el bulgáriai 
szálláshelyeken. 
 

FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://blog.syngenta.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 

Szöknek a cseh termelői árak, Közép-Európa megy utánuk? 
Megint tovább gyorsult a cseh termelői árak éves emelkedése Csehországban, ami jelzés lehet, hogy Közép-Európa 
többi gazdasága is az euróövezet is ebbe az irányba halad. A ma közzétett cseh termelői árindex 9,3 százalékos éves 
emelkedést mutat augusztusra, a júliusi 7,8 százalék után, és a változás az elemzők által előre jelzett 8,6 százaléknál is 
nagyobb. Magyarország, Lengyelország és az euróövezet még nem jelentett augusztusi adatokat, de az emelkedő trend 
idén egyértelmű, és ha a prágai adatokból lehet előre olvasni, egyelőre még nem is látszik a vége. Az eurózónában 
júliusban már 12,1 százaléknál tartottak, ilyen magas számot még sohasem mértek, mióta ezeket az adatokat elkezdték 
számolni 1982-ben. 
 

Csehország nem mond le az óraátállításról 
A prágai parlament döntése értelmében Csehországban legalább öt évig marad még a téli, illetve a nyári időszámítás 
közti különbségtétel. Bár az Európai Parlament már 2019 márciusában döntést hozott arról, hogy az unióban 2021-től 
eltörlik az óraátállítást, az állásfoglaláson túl mostanáig nem történt előrelépés az ügyben, ugyanis a tagállamok nem 
tudtak megállapodni abban, hogy vajon a téli, vagy a nyári időszámítás szerint mérjék-e az időt. A magyar kormány már 
a tavaszi óraátállítás idején jelezte: nyitott arra, hogy a gyakorlatba is átültesse az EP döntését, de ez nem rajtuk áll; a 
változtatáshoz közös európai döntés szükséges.  
 

Itt az európai autógyártó nagyhatalom, amely nyíltan szembeszáll a benzines és dízel autók betiltásával 
Nem értünk egyet a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítésének betiltásával – jelentette ki Andrej Babis. 
Csehország miniszterelnöke egyben ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a cseh autóipar védelme érdekében, 
amely kiemelt szerepet tölt be országa gazdaságában. Babisnak nyomós oka van arra, hogy nyíltan szembeszálljon 
Brüsszel javaslatával, a benzines és dízel autók betiltása ellen kampányoljon: október elején parlamenti választásokat 
tartanak Csehországban, akciójával pedig értékes szavazatokat szerezhet. 
 

Az új járványhullámra gyúrnak a csehek 
A prágai kormány arra számít, hogy Csehországot a koronavírus-járvány újabb hulláma, ám nem készülnek arra, hogy 
újra lezárják az egész országot. Azért lehetnek szigorítások. 
 

FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.portfolio.hu 
www.napi.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Nincs áru a boltokban, a britek nem vezetik be a vámellenőrzést az EU-s termékekre 
Annak ellenére, hogy a Brexit után már az idén be kellene vezetni a teljes vámellenőrzést az Európai Unióból érkező 
árukra, az Egyesült Királyság ezt jövő év közepére halasztja. London azzal indokolta az egyoldalú döntést, hogy áruhiány 
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van a királyságban. A brit kormány jelenleg azt tervezi, hogy jövő év január elsejétől lép életbe a vámellenőrzés, majd 
július elsejétől válik szükségessé az árubevitelhez a minőségbiztonsági nyilatkozat bemutatása. Az Egyesült Királyság 
álláspontja szerint a brit vállalatok a mai napig nem tudtak alkalmazkodni az EU-val való kereskedelem új szabályaihoz. 
Emlékezetes, hogy a szigetország kilépését követő átmeneti időszak után micsoda káosz alakult ki az áruforgalomban. 
 
Brutális brit inflációs adat érkezett 
A statisztikai hivatal szerint a drágulás csak átmeneti és főként egy tavalyi program báziscsökkentő hatásának 
eredménye, ám így is magasabb a vártnál. A várakozásokat meghaladó mértékben, 3,2 százalékkal nőttek augusztusban 
éves szinten a brit fogyasztó árak az ország statisztikai hivatalának (ONS) szerdai jelentése szerint – tudta meg a Reuters. 
 
Nagy-Britanniában a jövő héttől megkezdődik a harmadik oltási dózisok beadása 
A koronavírus elleni oltások harmadik, hatáserősítő (booster) dózisainak alkalmazását javasolta kedden a brit kormány 
oltásügyi vegyesbizottsága (JCVI). Sajid Javid egészségügyi miniszter a londoni alsóházban felszólalva kedd délután 
bejelentette, hogy a kormány elfogadta a szakértői testület ajánlásait, és a jövő héten országszerte megkezdődik a 
harmadik vakcinaadagok beadása. 
 
Bekapcsolt a brit munkaerőmágnes, rekord számú üres álláshely van 
A mai adatok szerint már ugyanannyian dolgoznak az Egyesült Királyságban, mint a járvány előtt. Nem okoz sokkot, 
hogy a hónap végén lejár a kényszer-szabadságolások állami támogatása, sőt a munkaerőhiány okoz fennakadásokat, 
vagyis szükségük lesz a Közép-Európából érkezett munkásokra is. 
 
Nagyon nem érte meg a Brexit: rekordmagas vámokat fizetnek a britek 
Már 2021 első hat hónapjában rekordmagasságba, 2,2 milliárd fontra nőttek a vámterhek, miután életbe lépett a Brexit 
utáni kereskedelmi megállapodás. Az új deal 600 millió fonttal (246 milliárd forinttal) nagyobb terhet ró az importra, írja 
a Guardian a brit vámhatóság adataira hivatkozva. Tavaly ugyanekkor az összterhek 1,6 milliárd fonton álltak, ez idén 
már 2,2 milliárd fontra rúg. 
 
Hosszú távú munkaerőhiány fenyegeti az Egyesült Királyságot 
Egyéb okok mellett a Brexit és a világjárvány hatásai miatt a szigetország egyre népszerűtlenebb és nehezebben 
elérhető a kelet-közép-európai munkavállalók számára – foglalkozik a témával több cikkében is a Financial Times. 
 
Továbbra is gyengélkedik a brit gazdaság 
Az előző hónapokban mért ütemeknél jóval lassabban nőtt júliusban a brit gazdaság teljesítménye, a brit statisztikai 
hivatal (ONS) pénteki ismertetése szerint a hazai össztermék (GDP) értéke júliusban 0,1 százalékkal emelkedett az előző 
havihoz mérve. Júniusban 1 százalékos havi GDP-növekedést mértek a brit gazdaságban. A júliusi növekedés 
minimálisan jobb volt az elemzői előrejelzéseknél, amelyek konszenzusos átlaga stagnálást valószínűsített. Az ONS 
pénteki becslése szerint a júliussal zárult három hónapban 3,6 százalékkal nőtt a brit GDP-érték. 
 
Enyhülhetnek a Nagy-Britanniába beutazók tesztelési kötelezettségei  
Lekerült a napirendről az a terv, amelynek alapján szeptember végétől csak oltási igazolás felmutatásával lehetett volna 
látogatni a szórakozóhelyeket. Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint hamarosan enyhülhetnek a külföldről Nagy-
Britanniába beutazók koronavírus-tesztelési kötelezettségei. Sajid Javid brit egészségügyi miniszter megerősítette, 
hogy a kormány dolgozik az utazók tesztelési előírásainak enyhítésén, de időpontot nem említett. 
 
Ingyen sörrel kell visszacsalni a dolgozókat az irodába 
Az Egyesült Királyság cégei ingyenes sört és pattogatott kukoricát használnak, hogy visszacsábítsák a személyzetet az 
irodákba. Ingyenes reggeli, igény szerint cukorka, fogselyem vagy ajándék termékek – ez csak néhány az irodai 
munkáltatók által kínált előnyökből és ösztönzőkből, hogy másfél év után otthonról visszacsábítsák a munkavállalóikat 
az asztalukhoz – írja a Guardian. A City of London Corporation a visszatérő munkavállalóinak sörfesztivált rendezett. A 
Fidelity International befektetési cég közel 2900 munkavállalójának kínál csemegét. A munkahelyre belépők hétfőtől 
egy hétig ingyenes reggelit, valamint ingyen gyümölcsöt fogyaszthatnak. 
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A delta-variáns terjedése lassítja a brit gazdaságot 
A kiskereskedelmi szektor teljesítménye is csökkent. Az Egyesült Királyság GDP-növekedése alulmúlta a piaci 
várakozásokat: 3,2 százalékkal nőtt a 2021 júliusáig tartó három hónapban, elmaradva a 3,8 százalékos bővülésről szóló 
piaci becsléstől. Csak júliusra tekintve az látszik, hogy a GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző hónaphoz képest, 
míg az előrejelzésekben 0,6 százalék szerepelt – olvasható a Trading Economics oldalán. Ezzel az ország gazdaságának 
összteljesítménye 2,1 százalékkal maradt el a járvány előtti szinttől. A havi teljesítményt elsősorban az ipari termelés 
kibocsátása hajtotta fel, míg a szolgáltatások szintje nagyjából változatlan maradt, mivel azokon belül a fogyasztó 
központú szolgáltatások kibocsátása január óta először csökkent, elsősorban a kiskereskedelmi szektor visszaesése 
miatt. 
 
Igencsak beletaposott a fékbe a brit gazdaság 
Az előző hónapokban mért ütemeknél jóval lassabban nőtt júliusban a brit gazdaság teljesítménye. A brit statisztikai 
hivatal (ONS) pénteki ismertetése szerint a hazai össztermék (GDP) értéke júliusban 0,1 százalékkal emelkedett az előző 
havihoz mérve. 
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Észak-Macedónia 

 
Hat nyugat-balkáni kormányfővel találkozott Angela Merkel 
A nyugat-balkáni térség országainak EU-csatlakozásáért kampányoló német kancellár a régióba tett látogatásának 
második napján hat kormányfővel találkozott Tiranában: az albán, az észak-macedóniai, a montenegrói, a szerbiai, a 
bosznia-hercegovinai és a koszovói miniszterelnökkel. Amint a feltételek adottak, az EU-nak muszáj betartania a szavát, 
nem pedig új feltételeket kitalálnia, mert nem akar belpolitikai okokból haladni az új tagok felvételével" - mondta Angela 
Merkel. Az albán miniszterelnökkel, Edi Ramával folytatott kétoldalú megbeszélésein Merkel üdvözölte az albán 
jogállam fejlődését, és támogatta Észak-Macedónia, valamint Albánia csatlakozási tárgyalásainak elkezdését az EU-val. 
Bulgária a 2020-as német elnökség idején megvétózta ezt a lehetőséget. Merkel a nyugat-balkáni országok regionális 
együttműködésének kiterjesztéséért is kampányolt Tiranában. 
 
Észak-Macedóniában a munkanélküliek száma augusztusban 4,9%-kal csökkent éves szinten 
Augusztus végén Észak-Macedóniában 137 707 munkanélkülit tartottak nyilván, szemben az egy évvel korábbi 144 759 
fővel. Havi összehasonlítás alapján a munkanélküliek száma augusztusban 0,7%-kal csökkent. 
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Franciaország 

 
Koronavírus: tömegtüntetés volt a védettségi igazolás használata ellen Franciaországban 
Több mint 120 ezren tüntettek szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi 
igazolás használata ellen, a fővárosból incidenseket is jelentettek a tüntetők és a rendőrök között. Ez volt az egymást 
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követő kilencedik hétvége, amikor a védettségi igazolás használatát szabadságjogi okokból ellenzőkön kívül 
oltástagadók, vírustagadók és radikális pártok hívei is utcára vonultak, jóllehet a részvétel hétről hétre csökken. 
A Francia Nemzeti Bank óvatosan optimista a gazdaság fellendülésével kapcsolatosan  
A vártnál gyorsabban lendült fel Franciaország gazdasága, ennek köszönhetően +6,3%-os GDP növekedést vár az idei 
évre a Francia Nemzeti Bank, majd ezt követően 2022-ben +3,7%-os ill. 2023-ban szerényebb, +1,9%-os gazdasági 
növekedést. A gazdaság fő mozgatórúgója a francia háztartások megtakarítása lehet a pénzintézet közleménye szerint. 
Az Európai Központi Bank (EKB) szerényebb, 5%-os átlagos növekedést prognosztizál az idén.  
 
A francia háztartások 157 milliárd euróval többet takarítottak meg a járvány következtében 
Az egészségügyi és gazdasági válság következtében a franciák megtakarításai 157 milliárd eurós többletet mutattak 
június végén - derül ki a Francia Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. 2020 első negyedévéhez képest egy évvel később 
a francia háztartások mintegy 267 milliárd eurót takarítottak meg az egy évvel korábbi 111 milliárddal szemben, ami 
134%-os növekedést jelent. A Nemzeti Bank elemzése szerint alapvetően olyan tételek nem kerültek kiadásra a járvány 
ideje alatt, mint az éttermi étkezés ill. az utazás és turizmus és zömében ennek köszönhető a rekord többlet.  
 
Franciaországban duplájára nőtt a bérszakadék vezetők és beosztottak között 
Miközben a francia gazdaság végre jelentős élénkülést és növekedést mutat, a Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) új 
tanulmánya szerint a vezetők átlagos órabére 29 euró volt 2021-ben, míg az alkalmazottaké és a dolgozóké 13 euró. A 
jelentős különbség első számú magyarázata az iskolázottság és a diploma. A járvány következtében Franciaországban 
újjáéledtek a szakmai egyenlőtlenségről szóló viták.  
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Horvátország 

 
Horvátország általános költségvetési hiánya az első félévben a GDP 2,3%-a volt 
Horvátország államháztartási hiánya 2021 első felében 9 milliárd kunát (1,4 milliárd dollár/1,4 milliárd euró) tett ki, ami 
a nemzeti módszertan alapján az idei évre tervezett bruttó hazai termék (GDP) 2,3%-ának felelt meg. Az első negyedévi 
éves szintű 0,7%-os zsugorodás után a nemzetgazdaság rekord magas, 16,1%-os bővülést ért el a második negyedévben, 
ami pozitívan befolyásolja a költségvetés bevételi oldalát. A költségvetés első féléves bevétele 22,8%-kal nőtt, az 
adóbevételek 16,9%-kal, míg a költségvetési kiadások 8,9%-kal nőttek. 
 
A horvátok már gyárthatják az eurót 
Horvátország megkezdheti az euróérmék gyártását – erről írtak alá megállapodást az Európai Bizottság, a tagállamokat 
tömörítő Eurocsoport és a Horvát Nemzeti Bank elnöke. Horvátország még nem tagja az euróövezetnek. A kuna 
azonban 2020 július 10-től az árfolyammechanizmus (ERM II) része. Az egyetértési megállapodás aláírása az egyik 
szokásos előkészítő lépés, amikor egy euróövezeten kívüli tagállam csatlakozni kíván az euróövezethez. Az euróérmék 
előállításához kapcsolódó feladatok összetettsége miatt a csatlakozni szándékozó tagállamoknak jóval azelőtt el kell 
kezdeniük a felkészülést, mielőtt ténylegesen is bevezetnék az eurót. Ennek várható időpontja 2023. január 1-je. 
 
Jelentős beruházást hajtottak végre Rovinjban 
Megnyitották a horvátországi Rovinj új kikötőjét, amelynek célja, hogy tehermentesítse a város központjában lévő 
kikötőt. Az új kikötőt kizárólag kisebb, legfeljebb 8 méter hosszúságú hajók fogadására tervezték, a beruházás 53,4 millió 
kunába (2,5 milliárd forint) került. 
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A DACHSER már naponta indít gyűjtőjáratot Horvátországba 
A Liegl&Dachser az évek során számos járatbővítést hajtott végre. A meglévő nyugat-európai (Ausztria, Franciaország, 
Németország) és kelet-európai (Szlovákia, Csehország, Lengyelország) desztinációk után terveik szerint ősztől 
Szlovénia mellett most már Horvátországba is közvetlen napi járatot indít Liegl&Dachser. A pilisvörösvári székhelyű 
vállalat az ország egyik legmodernebb logisztikai bázisát üzemelteti, naponta 18 járat indul a közvetlen úticélok felé. A 
szállítási idő is jelentősen csökken az új közvetlen járatoknak köszönhetően, így költséghatékonyabbá válik a szállítás az 
ügyfelek részére. 
 
Népszámlálást tartanak Horvátországban 
Népszámlálást tartanak Horvátországban. Az első szakaszban, szeptember 16. és 26. között online formában az 
interneten található kérdőívet tölthetik ki a lakosok, míg a második szakaszban, szeptember 27-től október 17-ig 
mindazok, akik nem használták ki az internetes lehetőséget, papíralapú kérdőívet kapnak kitöltésre. Az idei cenzus első 
eredményei várhatóan 2021/2022 fordulóján lesznek majd hozzáférhetőek. Előreláthatóan - az elvándorlás és más 
demográfiai okok miatt (évről évre kevesebb gyerek születik) - az új népszámlálás adatai szerint már 4 millió fő alá esik 
az ország lélekszáma. 
 
Kivonul Magyarországról a horvát Mlinar pékséghálózat 
Hamarosan az összes magyar egységét bezárja és kivonul a magyar piacról a horvát Mlinar pékséghálózat. Más 
országokban viszont folytatja tevékenységét. A pékséghálózat magyarországi üzemeltetését néhány éve már nem a 
horvát anyavállalat végzi. A járvány következtében a Mlinar pékségek fő vásárlói napok alatt szinte teljesen eltűntek, ők 
nagyrészben irodai dolgozók, turisták és esténként szórakozó fiatalok voltak. A Mlinar H Kft. árbevétele sajnos ezt 
követően drasztikusan és azonnal szinte nullára csökkent. Bár próbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
társaság és a pékséghálózat helyzetét stabilizálják, de több összetevő miatt ez hosszútávon nem sikerült. 
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Írország 

 
Szakértők szerint meg kell állapodni a globális társasági adóról 
Az Irish Tax Institute adóügyi intézet szerint a kormánynak „meg kell állapodnia” a társasági adóról szóló globális 
megállapodásról, és az intézet értékelése szerint az államháztartás túlzottan függ a multinacionális vállalatoktól. 2020-
ban a társasági adóbevétel (12 milliárd euró) több mint fele származott a 10 legjobb multinacionális vállalattól. A 
kormány továbbra is várja az USA adóügyi reformjának kimenetelét.  
 
Csökkentek az ír szállodákba érkező foglalások száma és a bevételek 
Az Ír Szállodaszövetség (IHF) szerint a koronavírus járvány közvetlen következményeként a szállodák és panziók 
bevételei 2020-ban és 2021-ben összesen 5,3 milliárd euróval csökkennek. Az IHF legutóbbi jelentése szerint 2021-ben 
az országos átlagos szobakihasználtság 22 százalékon áll, amely eredmény a nyári szezon végeztével és a foglalások 
csökkenésével tovább romlik. A 2021 hátralévő részére vonatkozó legoptimistább forgatókönyv szerint az átlagos 
szobafoglaltság az előrejelzések szerint az év egészére 32 százalékos lesz. 
 
Csökkent a Penney’s/Primark eladásai 
A Penney's tulajdonosa, az Associated British Foods (ABF) közölte, hogy a diszkont divatáruházlánc eladásai "a vártnál 
alacsonyabbak" voltak az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban, miután a Covid-19 növekvő számai miatt 
visszaesett a forgalom. A csoport ugyanakkor feljavította a tavalyi évre vonatkozó profitelőrejelzését, mivel az 
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Írországon kívül Primark néven működő kiskereskedő a legutóbbi negyedévben üzletek alacsonyabb munkaerő- és 
működési költségeiből profitált. A Primark várhatóan mintegy 3,4 milliárd font (4 milliárd euró) értékű forgalmat mutat 
majd be a szeptemberig tartó félévre vonatkozóan, miután a nyáron kissé visszaesett a lendület - közölte a vállalat. 
 
Folytatódik Írországban a foglalkoztatási bértámogatási rendszer 
A foglalkoztatási bértámogatási rendszer (EWSS) 2022-ben is folytatódik - jelezte a Leo Varadkar miniszterelnök-
helyettes. A program jelenleg havi 400 millió eurójába kerül a kormánynak, a világjárvány által súlyosan sújtott 
vállalkozásoknak segít a dolgozók bérének kifizetésében. Hangsúlyozta, hogy a kormány jelenleg dolgozik azon, hogy 
pontosan mikorra hosszabbítják meg a programot. 
 
Új dublini repülési képzési központot hozott létre a Ryanair 
A Ryanair 50 millió euró befektetéssel egy új dublini repülési képzési központot hozott létre. A központban a következő 
öt évben több mint 5000 új pilótát, utaskísérőt, mérnököt és földi kiszolgáló személyzetet képeznek majd ki Európa-
szerte. Az új központ, amelyet az Airline Flight Academy irányít majd, a dublini repülőtérhez közeli Santryban található. 
A Ryanairnek hasonló képzési központjai Angliában, Olaszországban és Lengyelországban már működnek. 
  
FORRÁS: 
www.breakingnews.ie 
www.irishtimes.com 

 

Koszovó 

 
A koszovói külkereskedelem alakulása 2021 első félévében 
2021 első félévében a koszovói import legnagyobb része 6,4% Szerbiából származott, Albánia lett a második 5,6%-kal, 
Észak-Macedónia pedig a harmadik 5,2%-kal. A behozatal 19%-a a CEFTA-országokból származott, értéke – 67%-os 
növekedéssel – elérte a 390 millió eurót. 
 
Koszovóban az infláció 4,7%-ra nőtt augusztusban  
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex 4,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest 
augusztusban, miután júliusban 3,5%-kal növekedett. Havi összehasonlítás alapján az árindex 1,2%-kal nőtt 
augusztusban, az előző havi 0,8%-os növekedést követően. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Lengyelország 

 
A lengyelek 70 százalékának már van koronavírus-antitestje 
Lengyelországban a lakosok több mint hetven százaléka rendelkezik a SARS-CoV-2 vírus antitestjeivel, s a társadalom 
ilyen szintű immunitása mellett a kórházak megterheltsége alacsonyabb lehet a negyedik járványhullám idején, mint 
korábban - közölte a lengyel egészségügyi tárca szóvivője szerdán. 
 
A lengyelek nem vesznek több orosz gázt 
Helyette egy új kikötőt emeltek a katari és amerikai cseppfolyós gáz (LNG) befogadására. Lengyelország nem 
hosszabbítja meg a Gazprom orosz gázipari céggel kötött, jövő év végén lejáró gázbeszerzési szerződést, gázellátását 
nem oroszországi forrásokból kívánja fedezni – közölte hétfőn a stratégiai lengyel energetikai hálózatért felelős 
kormánybiztos, Piotr Naimski. 
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Tömegek tüntettek a rendezettebb egészségügyért Lengyelországban 
Egészségügyi dolgozók és szimpatizánsaik tízezrei tüntettek a méltóbb munkakörülményekért és béremelésért 
Varsóban szeptember 11-én. A tüntetések másnap is folytatódtak, az országban erős egészségügyi szakszervezetek 
szervezik a megmozdulásokat. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.mandiner.hu 
www.szabadeuropa.hu 
 

Montenegró 

 
2021 első félévében emelkedett Montenegró központi kormányzati adóssága 
Montenegró államadóssága június végén 3,65 milliárd euróra (4,3 milliárd dollárra) nőtt a 2020 decemberi 3,458 milliárd 
euróról. A központi államadósság a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 78,73%-ának felelt meg, szemben a 
december végi adattal, amikor a GDP 82,48%-át tette ki. 
 
Szeptember 13-tól ezekkel a feltételekkel lehet belépni Montenegróba 
Szeptember 13-tól csak két adag oltás felvételét igazoló dokumentummal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet 
belépni Montenegróba, és ugyanez érvényes a szórakozóhelyekre, vendéglátóhelyekre és a bevásárlóközpontokba 
történő belépésre. 
 
Montenegróban 3,1% volt az infláció augusztusban 
Montenegró fogyasztói árindexe éves szinten 3,1%-kal emelkedett augusztusban, vagyis ugyanannyival, mint 2020 
júliusában. Havi összehasonlítás alapján Montenegró fogyasztói árai 0,1%-kal emelkedtek augusztusban, miután 
júliusban 0,3%-kal nőttek. 
 
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. 
 
Rákapcsolnak az oltásra a németek 
Oltási akcióhetet indítottak Németországban hétfőn a koronavírus-járvány negyedik hullámának feltartóztatására. A 
#HierWirdGeimpft (#IttOltanak) elnevezésű országos akció lényege, hogy a lehető legegyszerűbben és a legkevesebb 
időráfordítással beoltathassa magát a betegség ellen mindenki, aki még nem kapott oltást, de életkora és egészségi 
állapota alapján kaphatna. 
 
Koronavírus: egyre több német tartomány engedélyezi az oltatlanok kitiltását a közösségi életből 
Egyre több német tartományban engedélyezik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen 
védő oltástól elzárkózók kitiltását a közösségi élet színhelyeiről, a vendéglátás, a kultúra és a sport területeiről. Német 
hírportálok keddi összesítése szerint a 16 tartomány közül már nyolcban vezettek be, vagy terveznek bevezetni olyan 
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szabályt, amelynek alapján az éttermek, színházak, szórakozóhelyek üzemeltetői vagy bármely közösségi rendezvény 
szervezői megtagadhatják a belépést az oltatlanoktól. 
 
Rekordinfláció sanyargatja a német gazdaságot 
Harminc éve a legmagasabb, 3 százalékos inflációt várnak Németországban az Ifo gazdaságkutató intézetének 
szakemberei. Az Ifo Kutatóintézet honlapján szerdán publikált jelentés alapján az infláció jövőre 2,0–2,5 százalékra 
mérséklődik. A három évtizede legmagasabb 2021-es infláció kialakulását elsősorban bázishatásra vezeti vissza a 
tanulmány. 
 
Utoljára 47 éve nőttek ekkorát a német nagykereskedelmi árak 
Rekordon a német nagykereskedelmi árak inflációja. A németországi nagykereskedelmi árak augusztusban 12,3 
százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami a legmagasabb arány 1974 októbere, az első olajválság 
óta, de még így is elmaradt a 12,5 százalékos piaci várakozástól. Júliusban 11,3, júniusban pedig 10,7 százalékos volt az 
éves árváltozás. 
 
Alaposan megugrott a széntermelés Németországban, átvette a vezető szerepet a szélenergiától 
A szél helyett a szén volt Németország legfontosabb energiaforrása az év első felében, miközben heves viták dúltak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemről a szeptemberi parlamenti választásokra készülődve. A szövetségi statisztikai hivatal 
(Destatis) hétfőn közölte, hogy a Németországban megtermelt 258,9 milliárd kilowattóra villamos energia több mint 
felét, 56 százalékát hagyományos forrásokból, például szén, földgáz vagy atomenergia felhasználásával állították elő. 
 
Egyre több autó jut egy német családra 
Egyre több autót használnak Németországban egy szerdán ismertetett felmérés szerint, amely kimutatta, hogy a 
háztartások jelentős része a klímaváltozás miatti aggodalmak ellenére legalább két autóval rendelkezik. A szövetségi 
statisztikai hivatal (Destatis) kimutatása szerint az utóbbi tíz évben több mint tíz százalékkal emelkedett a forgalomban 
lévő személygépkocsik száma. Az idén január elején 48,2 millió autónak volt forgalmi engedélye, ami 14 százalékos 
növekedés a tíz évvel korábbi 42,3 millióhoz képest. 
 
A németek álltak az új afganisztáni manőverezés élére 
Németország vezetheti a nyugati államok alkudozását az afganisztáni tálib rezsimmel, keresve a lehetőséget, hogy az 
ottani kormány nélkül eljuttassák a humanitárius segítséget az országba. A tálib kormány, amelynek 
bűncselekményekkel vádolt tagjai is vannak, egy szakértő szerint csak papíron ideiglenes. A Nyugat-barát rendszer 
összeomlása óta Berlin állt az európai kormányok élére abban a törekvésben, hogy valamiféle párbeszédet alakítsanak 
ki az iszlám militánsokkal. 
 
Német választás 2021: erősödni tudtak Merkelék, fordítani továbbra sem sikerült 
Ismét 20 százalék fölé emelkedett a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) 
szövetségének támogatottsága a szeptember 26-i szövetségi parlamenti választásra készülő Németországban, de 
továbbra is a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) a legnépszerűbb - mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.napi.hu    
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Az olaszoknál jöhet a kötelező oltás 
Egyre több foglalkozásnál a munka ellátását is beoltottsághoz kötik Olaszországban, így mostantól a nyugdíjasotthonok 
valamennyi alkalmazottjától is megkövetelik (ez eddig csak ott dolgozó orvosokra és ápolókra vonatkozott). Jelentések 
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szerint Mario Draghi miniszterelnök közölte az olasz kormány legutóbbi ülésén, hogy az oltási kötelezettség hamarosan 
általánossá válhat a munkahelyek többségében, köz- és magánszférában egyaránt. 
 
Ereszkedés jöhet az európai gazdaságban 
Az olasz kiskereskedelmi forgalom júliusban 0,4 százalékkal csökkent a júniusi 0,7-es növekedés után. Január óta ez volt 
a legmeredekebb visszaesés az olasz kiskereskedelemben. Ezen belül a nem élelmiszeripari termékek értékesítése 0,6 
százalékkal esett a júniusi 0,3-es növekedéssel szemben, míg az élelmiszereladások nem változtak az előző hónaphoz 
képest, holott júniusban még 1 százalékos bővülésről számolt be az olasz statisztikai intézet, az ISTAT. Éves szinten is 
csupán 6,7 százalékkal nőtt júliusban az olasz boltok forgalma, szemben a júniusban rögzített 7,9-es megugrással. 
 
Tiltott állami támogatást adott Róma az Alitaliának az EB szerint 
900 millió eurót kell visszaszereznie az olasz államnak az Alitaliától egy friss európai uniós döntés értelmében. Az Európai 
Bizottság szerint Olaszország tiltott állami támogatást nyújtott a nemzeti légitársaságának, amely nemrég jelentette 
be, hogy gazdasági nehézségei miatt leállítja a jegyértékesítést, október közepe után már egyetlen járatára sem lehet 
jegyet venni. 
 
Hét év kellett Velence jelképének újjászületéséhez 
Véget ért a velencei Rialto híd felújítása, amibe a Diesel divatcég Renzo Rosso vezetésével ötmillió eurót (1,7 milliárd 
forintot) fektetett. A helyreállításban több mint 130 szakember és építőmunkás vett részt - hangzott el az újjászületett 
híd avatásán. Rialto híd Velence egyik leghíresebb építménye, több szakaszban zajló helyreállítása 2014-ben kezdődött. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/  
https://www.vg.hu/  
https://hu.euronews.com/  
https://www.napi.hu/ 
 

Románia 

 
Csaknem 70 százalékkal nőtt a román folyó fizetési mérleg hiánya 
Csaknem 70 százalékkal, 9,057 milliárd euróra nőtt az idei első hét hónapban a román folyó fizetési mérleg hiánya a 
tavalyi év azonos időszakához képest. Tavaly a január és július közötti időszakban a deficit 5,350 milliárd euró volt. Az 
idei adat növekedést jelent a járvány előtti időszakhoz képest is, hiszen 2019-ben az első hét hónapban a folyó fizetési 
mérleg hiánya 6,038 milliárd euró volt. Tavaly a folyó fizetési mérleg hiánya éves szinten 10,98 milliárd euró volt, 500 
millió euróval több a 2019. évinél. Ugyanakkor a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke több mint háromszorosára, 
3,962 milliárd euróra nőtt az első hét hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 1,222 milliárd euró 
áramlott a román gazdaságba. 
 
Nőtt Románia külkereskedelmi mérleg hiánya 
Az idén az első hét hónapban 28 százalékkal, 12,864 milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérleg hiánya a 
tavalyi év azonos időszakához mérten. A vizsgált időszakban a román kivitel 24,5 százalékkal, 42,511 milliárd euróra nőtt, 
míg a behozatal 25,4 százalékkal, 55,375 milliárd euróra emelkedett. 
 
Nőtt a román ipari termelés 
Romániában 14 százalékkal nőtt az ipari termelés a nyers adatok szerint az idei első hét hónapban a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. A növekedés főleg a feldolgozóiparnak köszönhető, amelynek a kiigazítatlan kibocsátása 15,3 
százalékkal növekedett, az energiaszektor termelése 12,8 százalékkal, míg a bányaiparé 1,9 százalékkal volt nagyobb. 
Az első hét hónapban az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 23,9 százalékkal nőtt, és csaknem 28 százalékkal 
emelkedett az új megrendelések száma.      
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Tovább gyorsult a román infláció augusztusban 
Augusztusban 5,25%-ra emelkedett a román éves inflációs ráta, miután júliusban 4,95%-on jegyezték. Tavaly 
augusztushoz képest 7,92%-kal drágultak a nem élelmiszerek, 2,97%-kal kerültek többe a szolgáltatások, az 
élelmiszerekért 2,7%-kal fizetett többet a lakosság. Az év elejétől számítva a fogyasztói árindex 4,67% volt. Az előző 
hónaphoz képest 0,24%-os volt az infláció augusztusban. A Román Nemzeti Bank az idén immár harmadszor 
módosította felfelé az inflációs várakozását, így az idei év végére 5,6%-os fogyasztói árindexre számít. 
 

Állami beruházási bankot alapítanának Romániában 
Beruházási bankkal készül bővíteni az állami tulajdonú pénzintézetek körét a román kormány. A hangzatos nevű 
Románia Nemzeti Fejlesztési Bankja (BNDR) hitelintézet már idén elkezdené működését 37 alkalmazottal, az 
alkalmazotti létszám 2026-ra 193-ra nőne. Nem klasszikus banknak szánják, lakossági üzletágat nem terveznek: 
elsősorban az Európai Fejlesztési Banktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól származó hitelek hatékony 
kezelése lesz a feladata, olyan szerv, amelyen keresztül nagy beruházások valósíthatók meg. 
 

Tizenhat százalékkal nőtt a romániai járműgyártás az első nyolc hónapban 
Romániában 16 százalékkal nőtt a járműgyártás az első nyolc hónapban a tavalyi azonos időszakhoz képest, ugyanakkor 
a termelés 10 százalékkal maradt el a 2019-es adattól. Január és augusztus között 286 038 járművet gyártottak 
Romániában. A tavalyi év azonos időszakában a két gyártó 247 029 járművet gyártott, így az idén 16 százalékos volt a 
növekedés, noha a romániai autóipart is sújtotta idén az elektromos félvezetők hiánya, de tavaly a járvány miatt 
bevezetett korlátozások még ennél jobban visszavetették az iparágat. 
 

Elszálltak az energiaárak Romániában, most parlamenti bizottság vizsgálja ki, miért 
Romániában az energiaárak növekedésének okait vizsgáló parlamenti bizottság alakult, amely arra hivatott, hogy 
megállapítsa, milyen tényezők vezettek a villamosenergia 25, illetve a gáz 20 százalékos drágulásához. Az energiaárak 
alakulása azt követően lett országos téma, hogy júliusban az éves inflációs ráta 5 százalékra nőtt, és ebben nagy szerepe 
volt az energiaáraknak. A villamosenergia júliusban 25 százalékkal került többe, mint tavaly a hetedik hónapban, a gázért 
pedig 20 százalékkal fizet többet a lakosság. Az energiaárak azt követően növekedtek látványosan, hogy a román 
hatóságok tavaly júliustól liberalizálták a földgáz árát, januártól pedig a villamosenergia árát a lakossági fogyasztóknak. 
 

Felvásárlásokba kezdtek a romániai cégek Nyugaton 
Három jelentős felvásárlást végeztek romániai cégek idén Közép- és Nyugat-Európában. Ez fontos stratégia-, illetve 
szemléletváltásnak az jele, évtizedeken át ugyanis romániai tőke szinte kizárólag a hazai piacon végrehajtott 
befektetésekben, fejlesztésekben gondolkodott. A változás 2018-ban kezdődött, és a folyamatot a koronavírus-járvány 
miatti gazdasági válság sem akasztotta meg. Az első tranzakcióra még márciusban került sor. Ennek keretében a közúti 
árufuvarozással foglalkozó aradi International Alexander felvásárolta a Brandl németországi és cseh érdekeltségeit. 
Áprilisban egy román vendéglátóipari szakember, Daniel Boaje, megvásárolta egy helyi cégtől 10 McDonald’s 
gyorsétterem franchise szerződését. Júliusban a Superbet sportfogadási iroda bejelentette, hogy megvásárolta a belga 
Napoleon Sports & Casino nevű céget. 
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Spanyolország  

 
Spanyolországban már nem lesznek komoly járványhullámok 
Fernando Simón, a vészhelyzeti és riasztási koordinációs központ igazgatója közölte, hogy a Spanyolországban élőknek 
már nem kell a járványügyi adatok ugrásszerű romlásával számolniuk, mert bár „lehet, hogy lesz hatodik, hetedik vagy 
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nyolcadik hullám is, azok már nem lesznek olyanok, mint az eddigiek”. Közben az idősotthonok arra kérték az 
egészségügyi minisztert, Carolina Dariast, hogy engedélyezze a megerősítő dózis beadását a legidősebb korosztály 
tagjainak, a tárcavezető azonban egyelőre elnapolta az erről szóló döntést. A dél-európai országban a lakosság 73,5 
százaléka már megkapta a koronavírus elleni vakcinák valamelyikének mindkét dózisát.  
 
Ismét a mediterrán régió lehet az EU puskaporos hordója 
Az Európai Unió tagállamai közül a koronavírus okozta gazdasági krízisből való kilábalás eredményességének 
tekintetében jellemzően a kelet-közép-európai (KKE) országok állnak az élen. A ranglista végén zömmel mediterrán 
országok találhatók, ahol jelentős fiskális és monetáris impulzusok ellenére a GDP helyreállásáról még nem 
beszélhetünk, a munkaerőpiac továbbra is laza, valamint az adósságállomány rendkívüli méreteket ölt. A becslések 
alapján a mediterrán országok a potenciális kibocsátási szintjüktől 5 százalékkal fognak eltérni az idei gazdaság 
teljesítményük alapján, amivel az EU sereghajtóinak tekinthetjük őket. 
 
Az eget nyaldossák az európai energiaárak 
Az egekben vannak az európai energiaárak, komoly nyomást helyezve ezzel a kormányokra. Spanyolország és 
Görögország lépéseket tesz annak érdekében, hogy csökkentse a fogyasztók terheit. Spanyolországban az év végéig 
érvényben marad a 7 százalékos energiatermelési adó felfüggesztése, és a jelenlegi 5,1-ről 0,5 százalékra csökkentik a 
villamos energia különadóját. 
 
Növelte előnyét az Inditex a globális divatpiacon 
A divatcikk-kiskereskedelem szegmens globális piacvezetőjét, a spanyol Zarát tulajdonló Inditex publikálta 
beszámolóját, és mint kiderült a május és július között elért csaknem 7 milliárd eurós forgalom 7 százalékkal fejelte meg 
a két évvel korábbi, azaz a pandémiát megelőző, összehasonlítható időszak értékesítéseit. A trend pedig azóta is 
töretlenül folytatódik, lévén augusztusban és szeptember első hetében már 9 százalékos volt a növekedés a kétéves és 
22 százalékos az éves bázishoz képest. 
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Szerbia 

 
Nőttek Szerbia devizatartalékai 
Augusztus végén a nettó devizatartalékok 13,18 milliárd eurót tettek ki. A Szerb Nemzeti Bank bruttó devizatartaléka 
15,58 milliárd eurót tett ki augusztus végén, ami több mint egymilliárd euróval haladja meg az előző havi szintet. Ez az 
összeg 142 százalékban biztosítja a pénztömeg lefedettségét, s több mint hat hónapra fedezi az árubehozatalt. 
 
A szerb fogyasztói árak inflációja 4,3%-ra gyorsult augusztusban 
A szerb fogyasztói árak augusztusban 4,3%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, miután júliusban 
3,3%-kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex 0,9%-kal emelkedett augusztusban, miután júliusban 
0,2%-kal nőtt. 
 
Szerbia 6,5 milliárd eurót fektet be a vasúti infrastruktúra modernizálásába 
Ana Brnabic miniszterelnök szerint Szerbia mintegy 6,5 milliárd eurót (7,7 milliárd dollárt) fektet be 1000 kilométernyi 
vasútvonal korszerűsítésébe. Dolgoznak a Belgrád-Nis nagysebességű vasút projektdokumentációján, amelyet 
nagyrészt uniós támogatásokból finanszíroznak, és előkészítik a Nis-Dimitrovgrad és a Szabadka-Szeged vasútvonalak 
korszerűsítését is. 
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A Gazprom a déli kapuk előtt 
Október 1-től a még most is épülő szerb gázkapcsolatunk évi 7,6 milliárd köbméteres szállítási képességének 32 
százalékát, évi 2,4 milliárd köbméter szállítását lefoglalták az FGSZ Földgázszállító szeptember 6-i árverésén - 
számítható ki az építést, illetve a későbbi üzemeltetést végző, Mol-hátterű cég néhány nappal ezelőtti, iparági 
közleményéből. Bár a nyertesek kiléte és száma is titok, egyöntetű szakmai vélemények szerint az Oroszországból 
Törökországon, majd Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra érkező, új rendszerbe jelenleg az orosz állami 
Gazpromon kívül más szereplő nem képes többletgázt táplálni. Vagyis a nyertes csak az orosz cég lehet. 
 
Letették a szerb Sinopharm-vakcinagyár alapkövét 
A 30 millió euró értékű beruházás Szerbia, Kína és az Egyesült Arab Emírségek együttműködésével valósul meg, és a 
várakozások szerint havi hárommillió adag vakcina előállítására lesz alkalmas. A tervek szerint a zimonyi üzem 2022 
márciusában kezdheti meg a működését. 
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Szlovákia 

 
Szlovákiában 14 hónap után újra külkereskedelmi hiány 
A júliusi külkereskedelmi hiány 10,7 millió eurót tett ki. 2020 júliusában 382 millió eurós többlet volt, és 2019 júliusában 
a hiány 23-szor magasabb volt a jelenleginél. Szlovákia kezd visszatérni a normális kerékvágásba, amikor az ipari 
termelésre, illetve a külkereskedelemre rányomják a bélyegüket a nyári szabadságok. Mind az export, mind az import 
növekedett az előző évhez képest, és az is elmondható, hogy a járvány előtti szintet is átlépte. 2021 júliusában 6,7 
milliárd euró értékben exportáltak árut és szolgáltatást, ami éves szinten 10,9 százalékos növekedést mutat. A behozatal 
2020 júliusához képest 18,6 százalékkal emelkedett, 6,7 milliárdos szintre, és 10,7 millió euróval múlta felül a kivitelt. 
Mivel a szlovákiai külkereskedelem több mint felét a gépek és szállítójárművek kategóriája adja, így a szlovák autóexport 
összes kilengése meglátszik az összképen. A kategóriában a kivitel júniusban még 4,83 milliárd eurót tett ki, ez júliusra 
lecsökkent 3,93 milliárdra. 
 
Megugrott a szlovák infláció 
Szlovákiában az éves inflációs ráta augusztusban 3,8 százalékra emelkedett a júliusi 3,3-ről. Ugyanakkor az alapvető 
fogyasztói árak ennél is erősebben 4,5 százalékkal nőttek augusztusban az előző év azonos hónapjához képest, a júliusi 
3,9 százalék után. Az előző hónappal összevetve 0,4 százalékos volt az árak emelkedése. A kiugróan magas értékeket 
elsősorban az elszálló energiaárak és az alacsony bázisidőszak okozzák, de emellett drágultak az élelmiszerek és az 
alkoholmentes italok is. 
 
A külföldi turisták idén csaknem 50 millió eurót költöttek Szlovákiában 
Bár a járvány miatt idén kevesebb külföldi turista látogatott Szlovákiába, de akik eljöttek, többet költöttek itt. Nyáron 
bankkártyával 47 millió eurót költöttek el Szlovákia-szerte, hasonló összeget, mint tavaly. Ugyancsak bőkezűek voltak a 
belföldi turisták is. A Magas-Tátra turisztikai bevétele 1,2 millió euró volt, 100 ezer euróval több, mint tavaly. Még jobb 
eredménnyel zárt a Szlovák Paradicsom, 4,6 millió eurós bevétellel a tavalyi 2,8 millióhoz képest. Népszerűek voltak a 
vízparti üdülőhelyek is. 
 
A szlovákiai gyümölcstermesztők elégedettek az idei almaterméssel 
A Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetsége az elmúlt évekkel összevetve az egyik legjobb almatermést könyvelheti 
el az idén. A termesztők becslése szerint közel 35 ezer tonnányi alma termett, miközben a sokéves átlag 30 ezer tonna. 
A Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetsége ezért nem látja szükségesnek nagyobb mennyiségű alma behozatalát a 
környező országokból. Az alma- és körtetermesztéshez adott kiváló éghajlati feltételek ellenére a szlovákiai fogyasztás 
több mint a felét még mindig külföldről történő behozatalból fedezik. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia és Magyarország is az új korszak nyertese lehet 
Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a szlovéniai Celjében az 53. MOS Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásár 
megnyitóján. A vásáron 525 négyzetméteren 26 magyar cég állít ki. Orbán Viktor úgy véli, hogy az idén minden bizonnyal 
megdől a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja. A jövő év közepétől működik a villamosenergia-hálózatok 
összeköttetése, közös alapot hoztak létre a határmenti térségek fejlesztésére, nemzetközi tesztfolyosót építenek az 
önvezető autók tesztelésére, Magyarország készen áll a gázvezeték-hálózatok összekötésére, a legnagyobb magyar 
vállalatok pedig megjelentek a szlovén gazdaságban, a bankrendszerben és az üzemanyagellátásban is. A magyar - 
szlovén kereskedelmi mérleg Szlovéniának pozitív, de a volumennövekedés jó Magyarországnak is. Magyarországon 46 
szlovén cég működik, és várnak további cégeket is. A kiállítás megnyitóján részt vett Dr. Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, aki megbeszélést folytatott Tibor Simonkával, a Szlovén Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökével, valamint Branko Meh-vel, a Szlovén Kisvállalkozási és Kézműves Kamara elnökével, akivel 
megállapodást írtak alá a két szervezet közötti együttműködés megerősítésére a kiállításhoz kapcsolódó kétoldalú 
kormányülés keretében. 
 
Újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, hogy felgyorsítsa az oltási kampányt 
Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív eredmény hozott, a növekvő esetszámok miatt szeptember 15-től 
szigorodnak a járványügyi szabályok is. E szerint mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal 
az állami- és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki, bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, 
ahhoz oltási-, gyógyultsági igazolást vagy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető 
élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban 
működnek. A védettségi igazolásra az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél is szükség lesz, kivéve a sürgősségi 
ellátást. 
 
Szlovénia január-júliusi időszakban mért külkereskedelmi többlete 182 millió euróra csökkent 
Szlovénia 2021 első hét hónapjában 181,7 millió euró (214,1 millió dollár) külkereskedelmi többletet könyvelt el, ami 
alacsonyabb, mint a 2020 azonos időszakában mért 1,124 milliárd eurós többlet. A hét havi export 18,8%-kal, 22,6 
milliárd euróra nőtt a vizsgált időszakban, míg az import 25,1%-kal 22,5 milliárd euróra bővült. 14,9 milliárd euró volt a 
fő kereskedelmi partnerországokba, vagyis az EU országaiba irányuló kivitel értéke, míg a behozatal értéke elérte a 15 
milliárd eurót. 
 
Szlovénia ipari termelése 1,7%-kal csökkent júliusban 
Szlovénia ipari termelése 1,7%-kal csökkent havi szinten júliusban, a júniusi 1,6%-os emelkedést követően. Éves 
összehasonlításban az ipari termelés júliusban 8,9%-kal nőtt a júniusi 18,9%-os éves növekedést követően. 
 
Tovább növekszik az AutoWallis: A szlovén piac jelentős szereplőjét vásárolja fel a magyar tőzsde autós vállalata 
Tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését az AutoWallis, miután kötelező érvényű megállapodást kötött a szlovén 
piac jelentős autókereskedőjével, hogy tevékenységét és kapcsolódó ingatlanjait felvásárolja. Az akvizíció célpontja a 
tavaly közel 18 milliárd forintos forgalmat elérő Avto Aktiv, mely Szlovénia 5 városában 6 autómárkát értékesít és 
szervizel közel 20 éve. Növekedési stratégiájának megfelelően ezzel a lépéssel tovább folytatja nemzetközi 
kiskereskedelmi tevékenységének bővítését az AutoWallis, melynek célja, hogy a régió meghatározó autókereskedelmi 
és mobilitási szolgáltatója legyen. 
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Európai Unió 

 
Októberben indul az uniós zöldkötvény-kibocsátás 
2026-ig 250 milliárd értékben bocsát ki zöldkötvényeket az Európai Bizottság a 800 milliárd euró összegű helyreállítási 
program 30%-nak a finanszírozására. Az első, még nem 100%-ban zöld kötvényeket októberben viszi piacra az Európai 
Bizottság. 
 
Még idén elérheti a válság előtti szintet az EU gazdasága 
Az Európai Unió gazdasági teljesítménye az év végén meghaladja majd a járvány előtti szintet az Európai Központi Bank 
szerint. A szervezet kormányzótanácsa kamatdöntő ülést tartott, melyen az irányadó kamatokat változatlanul hagyta. 
Ugyanakkor döntés született arról, hogy a bank csökkenti az állampapírvásárlást a negyedik negyedévben a pandémiás 
vészhelyzeti vásárlási program, azaz a PEPP keretében. 
 
A hidrogén lehet a legversenyképesebb tiszta energiaforrás, de csak évtizedek múlva 
A megújuló energiaforrásokkal foglalkozó nemzetközi szövetség vezetője szerint a hidrogén felhasználása hosszútávon 
tiszta és versenyképes lehet. Az atomenergiába azonban a magánszektorból senki nem fektetne. 2030-ig 55 százalékkal 
kellene csökkenteni a széndioxid-kibocsátását. Ez az Európai Bizottság célja. Ennek érdekében kötelezővé tennék a 
tagállamok számára az úgynevezett klímatörvény alkalmazását. A Nemzetközi Megújuló Energia Szövetség vezetője 
szerint jók a célok. 
 
A zöld átmenet költségeiről vitáztak az Európai Parlamentben 
Áradások Belgiumban és Németországban. Erdőtüzek Görögországban és Spanyolországban. A tudósok szerint a 
klímaváltozás áll az idén nyáron tapasztalt extrém természeti jelenségek mögött. Az unió zöld átmenetért felelős biztosa 
szerint azonnal lépni kell. 
 
Ereszkedés jöhet az európai gazdaságban 
Az euróövezet a második negyedévben mért jelentős gazdasági bővüléssel minden jel szerint túljuthatott a válság utáni 
felívelés csúcsán, amit a mai francia külkereskedelmi és olasz kiskereskedelmi adatok is megerősítenek. 
 
Tiszta vizet önthet a pohárba az Európai Bizottság elnöke 
Az Európai Parlament sok kérdés tisztázást várja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság idei évértékelő beszédétől. 
Lehet tudni, hogy a bizottság egy új, nagyszabású egészségügyi szerv felállítását fogja javasolni, aminek viszont még 
nem tisztázott a finanszírozása. 
 
Itt a nagy döntés: lassítja kötvényvásárlásait az EKB 
Némileg lassabb ütemben vásárolja az Európai Központi Bank a kötvényeket pandémiás programja (PEPP) keretében, 
mint a megelőző két negyedévben. A kedvező pénzügyi feltételek az euró piacokon úgy is fenntarthatók, hogy a 
pandémiás kötvényvásárlási program (PEPP) keretében az az Európai Központi Bank (EKB) az előző két negyedévnél 
némileg lassabb ütemben folytatja a pénzbőség-teremtést – áll a bank mai ülése után kiadott közleményben. 
 
Az EU ismét meghosszabbította az Ukrajnára kiszabott szankciókat 
Az Európai Unió Tanácsa további hat hónapra, jövő év március 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi egységét, 
önállósodását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért felelősekkel szemben bevezetett szankciókat 
- közölte az uniós tanács pénteken. 
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FÁK-térség 

 
Elismeri Oroszország a tálib kormányt? Válaszolt a Kreml 
Egyetlen ország sem siet a tálibok hivatalos elismerésével, Oroszország is az új afgán vezetés konkrét intézkedéseinek 
mérlegelésével fog dönteni az ügyben - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak Dusanbéban, 
ahol a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) a csúcstalálkozóját tartja. Lavrov szerint egyelőre mindenki 
csak az olyan folyó ügyekben tárgyal a Kabulban hatalomra jutott radikális iszlamistákkal, mint a biztonság, az 
állampolgári jogok biztosítása és a diplomáciai képviseletek rendes működésének biztosítása. 
 
Hivatalos fizetőeszköz lesz Oroszországban a digitális rubel 2030-ig 
A digitális rubel elindítása az orosz pénzügyi rendszer egyik legfontosabb fejlesztése lesz ebben az évtizedben – 
jelentette be az orosz pénzügyminisztérium. A terv pedig az, hogy 2030-ra már hivatalos fizetőeszköz lesz a digitális 
rubel. Az orosz pénzügyi szektor digitalizációjának egyik legfontosabb projektje lesz ebben az évtizedben a digitális 
rubel bevezetése. A jegybank által kibocsátott digitális fizetőeszköz pedig 2030-ra hivatalos valutává válik – idézi az 
RT.com az orosz pénzügyminisztérium bejelentését. 
 
Vlagyimir Putyin karanténba került 
Karanténba vonul Vlagyimir Putyin orosz elnök a környezetében történt koronavírusos esetek miatt – közölte kedden a 
Kreml sajtószolgálata.  „Vlagyimir Putyin közölte, hogy a környezetében kimutatott koronavírusos megbetegedések 
miatt bizonyos ideig be kell tartania az önkéntes elszigeteltség szabályait”– állt a közleményben. A Kreml szerint Putyin 
emiatt videólinken keresztül vesz majd részt a Sanghaji Együttműködési Szervezet és a Kollektív Biztonsági Szerződés 
Szervezete (ODKB) e heti dusanbei csúcsértekezletén. 
 
Elkészült az Északi Áramlat 2, még az idén elindulhat rajta a gáz 
Az Ukrajnát elkerülő, 11 milliárd dolláros beruházás a duplájára, évi 110 milliárd köbméterre növeli a már meglévő Északi 
Áramlat kapacitását. A projektet irányító Nord Stream 2 AG hétfőn számolt be arról, hogy befejeződött az Északi 
Áramlat 2 második vezetékének tengeri lefektetése, és csak a cső dániai és németországi szakaszának összekapcsolása 
van hátra. 
 
Putyin megegyezett Lukasenkával Fehéroroszország gazdaságának bekebelezéséről 
A gazdasági integrációról szól a most aláírt 28 pontos megállapodás, Vlagyimir Putyin szerint később jöhet a közös 
parlament is. Oroszország és Fehéroroszország megállapodott a két állam integrációjának mind a 28 szövetségi 
programjáról, köztük az úgynevezett „közös védelmi térség” kialakításáról is – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz 
elnök, miután a fehérorosz rezsim fejével, Aljakszandr Lukasenkával csaknem három és fél órán át tárgyalt a Kremlben. 
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Kína 

 
Hatalmas autóipari beruházás startolt el Magyarországon 
Az idei év egyik legnagyobb beruházása valósul meg Debrecenben, aminek keretében a Semcorp vállalat lítium-ion 
akkumulátorokhoz kapcsolódó szeparátor fólia gyártóüzemet létesít 2022 végéig. A több mint 65 milliárd forintos 
projekthez az állam 13 milliárd forintos támogatást biztosít, ezáltal 440 új munkahely jön létre a városban - jelentette ki 
a tárca szerint Szijjártó Péter hétfőn a kínai vállalat által indított nagyberuházás első ütemének alapkőletételén. Szijjártó 
Péter közölte, hogy a Semcorp első külföldi gyártóegységének számító, 97 ezer négyzetméteres üzem létrehozása a 
magyar-kínai gazdasági együttműködés sikertörténetnek újabb fejezetét jelenti. 
 
Úton a szakadék felé: már jövő héttől képtelen lehet fizetni hitelkamatait az Evergrande 
Nem fogja tudni fizetni a jövő hét elején esedékes hitelkamatait Kína második legnagyobb ingatlanfejlesztője, a China 
Evergrande Group, amely a CNBC szerint jelenleg a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztő cégének számít - számolt 
be bennfentes forrásokra hivatkozva a Bloomberg amerikai hírügynökség szerdán. Az amerikai hírügynökség jelentése 
szerint a vállalat tárgyalásokat folytat a pénzintézetekkel a fizetési határidők elhalasztásáról, illetve esetleges adósság-
átütemezésről. A vállalat kedden közölte, hogy eladásainak jelentős csökkenésére számít szeptemberben, ami a befolyó 
pénzek visszaesésének folytatódásával hatalmas nyomást gyakorol majd a csoport készpénzforgalmára és likviditási 
helyzetére. 
 
A kínai gazdaság is megérezte az áradásokat és a koronavírus visszatérését 
A kínai statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint az ipari termelés augusztusban 5,3 százalékkal nőtt éves 
összevetésben. Elemzők 5,8 százalékos bővülést valószínűsítettek a júliusi 6,4 százalékos növekedést követően. Az 
augusztusi adat a leggyengébb növekedést tükrözte tavaly július óta. Havi összevetésben augusztusban 0,31 százalékos 
bővülést regisztráltak az előző hónaphoz képest, míg az év első nyolc hónapját tekintve a kínai ipar 13,1 százalékkal nőtt 
a múlt év azonos időszakával összevetve. 
 
Újabb járványgóc alakult ki Kínában - Súlyos helyzetről beszélnek a hatóságok 
Újabb koronavírus-járványgóc alakult ki a kelet-kínai Fucsien tartományban, ahol két városban korlátozták a kiutazást, 
és kedden megkezdték a teljes lakosság tesztelését a további esetek kiszűrésére. A csaknem 3 millió lakosú Putien 
városában múlt pénteken azonosították az új góchoz kapcsolódó első eseteket. A helyi hatóságok keddi jelentése szerint 
a belföldi fertőzésből eredő koronavírusos esetek száma azóta 85-re nőtt a városban. 
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Törökország 

 
Uniós biztos: újfajta partnerségre van szüksége az EU-nak Törökországgal 
Várhelyi Olivér az afgán helyzettel kapcsolatban beszélt arról, hogy újfajta partnerség kell a törökökkel és a nyugat-
balkáni országokkal. A bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos múlt héten Törökországban járt, ahol – 
az afgán válság kapcsán – az újabb migrációs hullám megelőzésére tett erőfeszítésekről is tárgyaltak. Várhelyi szerint 
nagy különbség a 2015-ös helyzethez képest, hogy most még időben vagyunk, és talán megelőzhetjük a válságot. Ehhez 
azonban megfelelő lépéseket kell tennünk, valóban a megelőzésre kell helyeznünk a hangsúlyt, tanulva a 2015-ös 
leckéből. Úgy vélte, a hat évvel ezelőttihez képest új szempont a török határvédelem minél átfogóbb támogatása.  
 
Törökország 2021 végéig nullára csökkentette a gabona behozatali vámját 
Törökország 2021 végéig nullára csökkentette a búza, a rozs, az árpa, a zab, a kukorica, a csicseriborsó és a lencse 
behozatali vámját. Csökkentették a behozatali vámokat a kávé esetében is, az Európai Unió országaiból származó 
kávéra kivetett vám mértéke 6 százalék lett. 
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Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya júliusban továbbra is csökkenő tendenciát mutat 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya júliusban tovább csökkent, a turisztikai bevételek növekedésének 
köszönhetően. A hiány júliusban 638 millió dollárt (5,39 milliárd TL) tett ki, szemben az egy hónappal ezelőtti közel 1,13 
milliárd dollárral és az egy évvel korábbi 1,99 milliárd dollárral. 
 
A török ipar termelékenysége 22,8% -kal nőtt a második negyedévben 
Törökország ipari termelése júliusban 8,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami kevesebb a vártnál, 
miután a korábbi hónapokban erőteljes volt a fellendülés a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések 
megszüntetését követően. 
 
A török autóipari termelés több mint 40%-kal nőtt augusztusban 
A törökországi gépjárműgyártás augusztusban éves szinten több mint 40%-kal nőtt augusztusban, annak ellenére, hogy 
globális alkatrészhiány miatt be kellett zárni üzemeket. A kibocsátás 41,7%-kal bővült a múlt hónapban, 106.748 
egységre, illetve 14,4%-kal nőtt 2019 azonos időszakához képest. 
 
Törökország acélexportja 8 hónap alatt meghaladta a 2020-as szintet 
Törökország acélexportja 2021 első nyolc hónapjában meghaladta a 2020-ban külföldre eladott acél teljes mennyiségét, 
értéke elérte a 13,2 milliárd dollárt. A tavalyi évben az az acélkivitelből származó bevétel 12,6 milliárd dollárt tett ki. 2021-
ben a globális acélberuházások közvetlenül is segítették Törökország acélexportját. A havonta rekordokat döntő szektor 
69%-os növekedést regisztrált a január-augusztusi időszakban az előző év azonos időszakához képest. 
 
Törökországban 12% volt a munkanélküliségi ráta júliusban 
Törökországban a munkanélküliség júliusban elérte a 12 százalékot, ez az arány 1,4 százalékponttal nőtt júniushoz 
képest. A 15 éves és idősebb munkanélküliek száma júliusban 506 000-rel nőtt havi szinten, 3,9 millió főre. Ugyanebben 
az időszakban a foglalkoztatás 0,2 százalékponttal 45,1 százalékra, 28,7 millió főre emelkedett. 
 
Törökországban 12,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban 
Törökország kiskereskedelmi értékesítési volumene (változatlan árakkal számítva) 12,3 százalékkal nőtt júliusban éves 
összevetésben. A vizsgált hónapban a nem élelmiszerek értékesítése (az autóipari üzemanyag kivételével) 18,2 
százalékkal nőtt, míg az autóipari üzemanyag és az élelmiszer-ital-dohány értékesítés 8,1, illetve 5,2 százalékkal nőtt. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Nem fizet a New York-i közlekedési vállalat kárpótlást az oltatlan holtak után 
A New York-i közlekedési hálózat dolgozói halála esetén a foglalkoztató vállalat kárpótlást fizet egy 500 ezer dolláros 
(148 millió forintos) keretösszegből, melynek felhasználhatóságát meghosszabbította az év végéig.  A vállalat tavaly 
mind a 68 ezer munkavállalóját „bebiztosította” ebből a keretből, így, ha haláleset történt, ami akár a koronavírus-
fertőzés szövődményei okoztak, az elhunyt után kárpótlást fizetett a cég. Egészen júniusig, amikor már elérhetővé 
váltak a vakcinák. 
 
Tudósok szerint indokolatlan a harmadik oltás 
Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) két vezető tudományos munkatársa kilépett az intézménytől, mert úgy véli, hogy 
a koronavírus-oltásokkal kapcsolatban rossz irányban mennek a dolgozók a hatóságnál. Kifogásaik egy részét 
tudományos publikációban hozták nyilvánosságra. 
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Lassul az infláció az Egyesült Államokban 
A várakozásokhoz képest némileg alacsonyabb lett augusztusban az infláció az Egyesült Államokban. A várakozásokhoz 
képest némileg alacsonyabb lett augusztusban az infláció az Egyesült Államokban. A fogyasztói árak 5,3 százalékkal 
emelkedtek az előző év azonos időszakához és 0,3 százalékkal az előző havihoz képest. A Dow Jones havi bázison 0,4, 
az előző évihez képest a júliusival megegyező 5,4 százalékot várt. Júliusban 0,5, illetve 5,4 százalékos volt az infláció. A 
maginfláció éves bázison négy százalékkal nőtt a júliusi 4,3 százalék után, az előző havihoz képest pedig 0,1 százalékos 
lett, ami szintén jobb a 4,2, illetve 0,3 százalékos előrejelzésnél. 
 
USA: hamarosan olthatják az ötéveseket is 
Már csak a klinikai vizsgálatok adataira vár a Pfizer-Biontech. Az Egyesült Államokban október végéig engedélyezhetik 
az öt és tizenegy év közötti korosztály oltását, írja a Reuters vezető egészségügyi tisztségviselőkre hivatkozva. Az 
érintett korosztályhoz kapcsolódó oltási engedély csak azon múlik, hogy a Pfizernek lesz-e elegendő klinika 
vizsgálatokból felhasználható adata ahhoz, hogy megkapják az alkalmazáshoz szükséges sürgősségi hozzájárulást. 
 
Az USA milliók számára kötelezővé teszi a Covid elleni oltást 
Joe Biden elnök a legerőteljesebb világjárvány elleni intézkedései egyikeként elrendelte az új vakcinakövetelmények 
alkalmazását több mint 100 millió amerikai esetében. A döntés a magánszektorban dolgozók, valamint az egészségügyi 
dolgozók és a szövetségi vállalkozók számára kötelező, az USA ezzel is igyekszik a covid-19 delta variánsát megfékezni 
– írja az AP. 
 
Nincs több segély: tízmillió ember kerülhet a tönk szélére az USA-ban 
Mintegy tízmillió embernek jár le részben vagy egészben a munkanélküli ellátása az Egyesült Államokban a héten, ami 
a félelmek szerint szociális krízishez vezethet szerte az országban. Elemzők egy része ugyanakkor arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a munkanélküliség tovább csökken, és számos iparág munkaerőhiánnyal küzd – tehát az ellátás nélkül 
maradókat elvileg felszívhatná a munkaerőpiac.     
 
Munkaerő- és alkatrészhiány húzza vissza az USA gazdaságát 
Az amerikai gazdaság több ágazatában nem a kereslet mérséklődése, hanem az alkatrészszállítások fennakadása és a 
munkaerőhiány okoz gondot. Mérsékelt ütemre váltott július-augusztusban az amerikai gazdaság növekedése. A 
legjobb teljesítményt a vizsgált időszakban a feldolgozóipar, a közlekedési, a nem pénzügyi szolgáltatási és a 
lakóingatlanpiaci ágazat mutatta fel - áll egyebek között az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szubjektív 
állapotfelmérésében, a Bézs Könyvben. A Fed szerint a gazdasági növekedés lassulását jelentős mértékben az 
élelmiszerek, az éttermek és a turizmus iránti lakossági keresletvisszaesés okozta, ami részben a koronavírus-járvány 
újbóli erősödésével van összefüggésben. 
 
Az USA átáll a napenergiára 
Amennyiben a Fehér Ház jelenlegi elképzelései valósággá válnak, az USA energiaszükségletének közel 50 százaléka 
származik majd megújuló forrásból.  A Fehér Ház szerdán tette közzé a Solar Futures Study -t, egy új jelentést, amely 
részletezi az ambiciózus terveket annak érdekében, hogy az USA fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos ellátását a 
napenergiára helyezze át. A tanulmány szerint 2020-tól az ország villamos energiájának 3% -a napelemekből származik. 
Az új terv pedig drámai ugrást javasol, miszerint 2035 -re 40 százalékra, 2050-re pedig 45 százalékra nő ez az arány. 
 
Csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az USA-ban 
A járvány kirobbanása óta a legalacsonyabb szintekre csökkent a munkanélküli segélyt kérő amerikaiak száma a múlt 
héten. A munkaügyi minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy a szezonálisan kiigazított adatok szerint az első 
alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma 310 ezerre, tavaly március 14-e óta legalacsonyabbra süllyedt a 
szeptember 4-ével zárult héten, ami 35 ezerrel kevesebb az egy héttel korábbi 345 ezres értéknél. 
  
Sokkal nagyobb mértékben emelkedtek az amerikai termelői árak, mint várták 
A piaci várakozásokat meghaladó mértékben emelkedtek a termelői árak augusztusban az Egyesült Államokban. Az 
amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai intézete (BLS) pénteken azt közölte, hogy az egy évvel korábbihoz képest 
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8,3 százalékkal emelkedtek a termelői árak augusztusban, ami az adatok rögzítésének kezdete, 2010 novembere óta a 
legnagyobb mérték. Elemzők 8,2 százalékot vártak a júliusi 7,8 százalékos növekedés után. 
     
Kötelező oltást vagy heti tesztelést vezetnek be a 100 főnél nagyobb cégeknél Amerikában 
A szövetségi alkalmazottak mellett a több mint 100 főt foglalkoztató cégek dolgozóitól is kötelezően megkövetelné a 
koronavírus elleni oltást az amerikai elnök. Akik ezt megtagadják, azoknak hetente kellene teszteltetniük magukat. 
 
Több száz milliárd dollárt veszít az adócsalók miatt az Egyesült Államok 
Az Egyesült Államokban évi 600 milliárd dollár a szakadék a befizetett és a befizetendő adók között, melynek több mint 
a negyede a felső egy százalék által elkerült adóknak köszönhető az ország pénzügyminisztériumának jelentése szerint. 
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Kanada 

 
Újra lehet Kanadába utazni 
Az észak-amerikai ország ismét lehetővé tette a turisták beutazását, a KLM öt városba közlekedik, partnerével, a 
Westjettel pedig az átszállás is biztosított - tájékoztatta lapunkat a légitársaság. 
 
Az aszály miatt mélyponton a kanadai búzatermés 
Főleg a Kanada nyugati terményövében tapasztalt kevés csapadék és a magas hőmérséklet jelentősen csökkentette a 
világ egyik legnagyobb búzaexportáló országának és nagy repcetermelő országának terméshozamát. Emiatt a búza és 
a repce ára is jelentősen megemelkedett. A Kanadai Statisztika Hivatal a teljes búzatermést 22,9 millió tonnára becsülte, 
amely 35% -kal kevesebb, mint tavaly. A repce termelése 14,7 millió tonnát tett ki, ez 24 százalékos csökkenést jelent a 
tavalyi évhez képest. 
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Latin-Amerika 

 
Politikai válság Argentínában: Cristina Fernández de Kirchner minisztereinek lemondása 
Cristina Fernández de Kirchner minisztereinek lemondása nehéz helyzetbe hozza a peronista kormánykoalíciót és 
befolyásolja az Alberto Fernández elnök által támogatott miniszterek jövőjét. Fernández most vagy visszautasítja a 
lemondásukat és enged a kirchnerizmus nyomásának, vagy elfogadja azt, és egy új kormányt állít össze a fő politikai erő 
nélkül. Az eddig leplezett politikai törés nyilvánvalóvá vált. 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210909/kotelezo-oltast-vagy-heti-tesztelest-vezetnek-be-a-100-fonel-nagyobb-cegeknel-amerikaban-499992
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/09/tobb-szaz-milliard-dollart-veszit-az-adocsalok-miatt-az-egyesult-allamok
http://www.168.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.privatpankar.hu/
http://www.techworld.hu/
http://www.hrportal.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://turizmusonline.hu/cikk/ujra_lehet_utazni_kanadaba
https://blog.syngenta.hu/az-aszaly-miatt-melyponton-a-kanadai-buzatermes/
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.blog.syngenta.hu/
https://elpais.com/internacional/2021-09-15/crisis-politica-en-argentina-presentan-su-renuncia-los-ministros-que-responden-a-cristina-fernandez-de-kirchner.html


Mexikó a függetlenség napján megerősíti „különleges kötelékét” Kubával Díaz-Canel látogatásával 
López Obrador megvédte a nyilvánosság előtt Kuba elnökének részvételét a csütörtöki ünnepségen: "Mexikó minden 
ország vezetője előtt nyitva áll". Díaz-Canel is részt vesz majd a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) 
csúcstalálkozóján, amelyet szombaton rendeznek a mexikói fővárosban. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Tarhonyától a vadászbombázóig: Izrael útja a bojkottoktól startup-nemzetig 
A Ben & Jerry’s, amerikai fagylaltgyártó, mely gyárral rendelkezik Izraelben is, Twitter-oldalán jelentette be, hogy 
megszünteti termékeinek értékesítését „a megszállt palesztin területeken”. A BDS mozgalomnak behódoló cég döntése 
nagy vihart kavart és számos kritika érte. De hogyan hat Izraelre egy ilyen bojkott? — veti fel a kérdést Robert C. Castel 
biztonságpolitikai szakértő a zsido.com-on megjelent elemzésében. 
 
Izrael segítene Gáza gazdasági fejlesztésében biztonságáért cserébe 
Jair Lapid izraeli külügyminiszter gazdasági könnyítéseket ígér a Gázai övezetnek cserében az izraeliek biztonságáért az 
„új jövőképet” felvázoló tervében – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál, a Reichman 
Egyetem Herzliján rendezett konferenciájáról tudósítva. 
 
Izraelben már a negyedik oltásra készülnek 
A tel avivi kormány az izraeli lakosság koronavírus elleni tömeges oltásának negyedik körére készül. Ennek érdekében 
betáraznak oltóanyagból – írja a Bloomberg. 
 
Több mint 100 ezer vakcinát kap Irak 
Vasárnap jutott újabb oltóanyagokhoz a közel-keleti ország, miután Olaszország ajánlott fel AstraZeneca típusú 
vakcinákat az alacsony és közepes jövedelmű országok védőoltáshoz juttatására létrehozott Covax programon 
keresztül. Egészen pontosan 100,800 AstraZeneca típusú oltóanyag érkezett vasárnap Irakba az az ENSZ Gyermekalapja 
(UNICEF) szerint. Olaszország összesen 15 millió vakcinát szándékozik a program számára nyújtani. 
 
Közvetett adózás az Egyesült Arab Emirátusokban 
Cikkünk az Arab-öböl menti országok adózására fókuszál, abból is kiemelve az Egyesült Arab Emirátusok rendszerét, 
különös tekintettel arra, hogy a térség néhány országa (Emirátusok, Szaúd-Arábia, Bahrain) 2018-19-ben, majd egy 
újabb ország (Omán) idén vezette be adórendszerébe az általános forgalmi adót. Az Emirátusokban azon gazdálkodók 
kötelesek áfára regisztrálni, akiknek a forgalma meghaladja a 375,000 dirhamot, amely körülbelül 30 millió forintnak felel 
meg. Az áfa-regisztráció folyamata abszolút felhasználóbarát módon végezhető, ugyanis a teljes folyamat 
elektronikusan végig vihető. 
 
Légihidat létesítettek Dubaj és Kabul között  
Az Egyesült Arab Emírségek légihidat létesített, hogy azon keresztül segélyszállítmányokat küldjön Afganisztánba – 
közölte a kabuli repülőtér üzemeltetési igazgatója. Az AFP értesülései szerint szombaton főként sült borjúhúsból, 
tejporból, étolajból és orvosi kellékekből álló szállítmányok érkeztek Kabulba. A GAAC regionális igazgatója, Ibrahim 
Moarafi azt mondta, megerősíti, hogy az Egyesült Arab Emírségek kormánya szeptember 3-tól légihíd-folyosót aktivált, 
hogy azon keresztül humanitárius segítséget nyújtson Afganisztán kormányának.  
 
Katar is a nők tiszteletére szólította fel a tálibokat 
A katari külügyminiszter hétfőn felszólította az afganisztáni vezetést, hogy tartsa tiszteletben a nők jogait, és 
hangsúlyozta, még túl korai lenne elismerni az új tálib kormányt. Mohammed bin Abdul Rahman Ál Száni sejk a Jean-
Yves Le Drian francia külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón beszélt erről Katar fővárosában, Dohában. Ál-
Száni sejk vasárnap Kabulban találkozott a tálib kormány miniszterelnökével és más vezető tisztségviselőkkel. A katari 
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külügyminiszter kiemelte: a tálib vezetés hangsúlyozta a katari delegációnak, hogy Kabul szeretne kapcsolatba lépni a 
nemzetközi közösséggel 
 
Előrelépés az iráni atomalkuban 
Megállapodott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Iránnal a Teherán atomprogramjának ellenőrzéséhez 
szükséges kamerák karbantartásáról - jelentette be az atomsorompó-egyezmény betartásán őrködő szakosított ENSZ-
szervezet, amelynek a főigazgatója, Rafael Grossi Teheránban tárgyalt. A megállapodást néhány nappal azután 
jelentették be, hogy a NAÜ az együttműködés hiányát bírálta. 
 
Tíz éve nem beszélt egymással izraeli kormányfő és egyiptomi elnök 
Egy évtizedes szünet után most találkoztak újra Egyiptom és Izrael vezetői. Fő témájuk a két ország közé beszorított 
Gázai övezetben növekvő feszültség volt. A területet a Hamász ellenőrzi, mindkét szomszédos ország 2007 óta blokád 
alatt tartja a régiót. Abdel Fatah asz-Szíszi egyiptomi elnök és Naftali Bennett izraeli miniszterelnök megvitatta az 
Etiópia által épített nílusi gátat is, amelyet Egyiptom vízellátási kockázatnak tart. 
 
Nagyot buktak az iszlamisták a marokkói választáson  
A liberális Nemzeti Függetlenek Szövetsége (RNI) nyerte meg a parlamenti választást Marokkóban, a második legtöbb 
szavazatot a szintén liberális-balközép Autenticitás és Modernitás Pártja (PAM) kapta. A 2011 óta vezető pozícióból 
kormányzó iszlamista Igazság és Fejlődés Pártja (PJD) jelentős vereséget szenvedett - derült ki a csütörtökön 
nyilvánosságra hozott előzetes eredményekből. 
 
Nem tárgyal árulókkal a tunéziai elnök 
Szaíd Kaisz tunéziai elnök kedden kijelentette, hogy nem tárgyal „árulókkal”, és bár nem nevezte meg, egyértelműen a 
nemzeti párbeszédet kezdeményező, mérsékelt iszlamista Ennahda Mozgalomra utalt. „Nem fogok árulókkal és 
olyanokkal tárgyalni, akik pénzt fizetnek hazájuk sértegetéséért. Nincs párbeszéd velük!” – jelentette ki Szaíd az elnöki 
hivatal honlapján közzétett videóüzenetében. Az elnök által felfüggesztett parlamentben legnagyobb frakcióval 
rendelkező Ennahda nem sokkal korábban nemzeti párbeszédre szólított fel az ország belpolitikai válságának 
rendezésére. 
 
Libanonban hosszú idő után sikerült kormányt alakítani 
Rendeletet írt alá pénteken Michel Aun libanoni elnök és Nadzsíb Míkati miniszterelnök-jelölt a kormányalakításról, több 
mint egy évvel azután, hogy Haszan Diáb előző miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását a tavaly augusztusi 
bejrúti robbanás után. A 66 éves, milliárdos üzletember Míkati - akit augusztusban bíztak meg kormányalakítással - 
ismertette 24 fős kabinetje összetételét az elnöknek. Míkati az elnöki palotában újságíróknak nyilatkozva ígéretet tett 
arra, hogy úrrá lesz a gazdasági válságon, hozzátéve: a kormány számára kulcsfontosságú a pénzügyi támogatások 
folyósítása. 
 
Kétszázmillió klímamenekült jöhet a Világbank szerint a következő harminc évben 
Az előrejelzések szerint várhatóan az észak-afrikai régióban lesz a legnagyobb a klímamenekültek aránya, innen akár 19 
millió embernek is költöznie kell majd az elviselhetetlenné váló éghajlati viszonyok miatt. Ez nagyjából a teljes lakosság 
kilenc százalékát jelenti. A várható migrációban érintett területek itt elsősorban Tunézia északkeleti partvidéke, Algéria 
északnyugati partjai, valamint Marokkó nyugati és déli területei.  
 
Csúcstechnológiát képviselő óriási konténerterminál épül Abu-Dzabiban 
Az AD Ports Group és a CMA CGM Group bejelentették, hogy megállapodást kötöttek 570 millió EAE dirham (45,8 
milliárd forint) befektetéséről egy, a Khalifa kikötőben (Abu-Dzabi) létrehozandó új terminál megépítésébe. A 35 évre 
szóló koncessziós megállapodás alapján létrehozásra kerülő, csúcstechnológiát képviselő terminál 2024-ben kezdi meg 
működését, és kezdeti kapacitása 1,8 millió TEU szabványkonténer lesz. 
 
Zsidók az Emirátusokban: sok az érdeklődő, áttelepülő is akad 
A tavalyi, Ros Hásáná után aláírt megállapodás arra késztetett néhány észak-amerikai zsidót, hogy tartósan az Egyesült 
Arab Emírségekbe költözzön. Az izraeliek merészebbek. Az Egyesült Államok közvetítésével tavaly megkötött Ábrahám 

https://www.portfolio.hu/global/20210912/elorelepes-az-irani-atomalkulban-500272
https://hu.euronews.com/2021/09/14/tiz-eve-nem-beszelt-egymassl-izraeli-es-egyiptomi-elnok
https://hu.euronews.com/2021/09/09/nagyot-buktak-az-iszlamistak-a-marokkoi-valasztason
https://168.hu/kulfold/nem-targyal-arulokkal-az-elnok-213354
https://www.portfolio.hu/global/20210910/libanonban-hosszu-ido-utan-sikerult-kormanyt-alakitani-500154
https://24.hu/kulfold/2021/09/13/migracio-klimavaltozas-klimamenekultek/
https://www.origo.hu/gazdasag/20210910-ots-gazdasag-egyuttmukodes-kikoto.html
https://szombat.org/politika/zsidok-az-emiratusokban-sok-az-erdeklodo-attelepulo-is-akad


Egyezmények Izrael, illetve az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein között a piacokat és az érzelmeket egyaránt 
megmozgatta – jelenti az ynetnews. Az izraeliek számára a régió nagyon gyorsan kiemelt utazási célponttá vált, és 
számosan közülük tartósan áttelepültek, hogy elfoglalják az új üzleti lehetőségek által teremtett állásokat.  
 
Hamarosan megnyitják a világ legmagasabb óriáskerekét 
Már csak napok vannak hátra, hogy Dubajban megnyissák a közönség előtt a világ legmagasabb óriáskerekét, amely 
közel kétszer akkora, mint a 135 méter magas London Eye. Újabb látványossággal bővül Dubaj turisztikai kínálata, 
miután október 21-étől megkezdi működését az Ain Dubai. A 250 méter magas óriáskerék 38 perc alatt tesz meg egy 
teljes kört, és egyszerre legfeljebb két körre lehet befizetni. 
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Ausztrália 

 
Ausztráliában egy hónappal meghosszabbítják a főváros zárlatát 
Október közepéig meghosszabbították Canberrában a koronavírus-járvány miatt elrendelt zárlatot - derült ki az ausztrál 
fővárosi terület főminiszterének keddi tájékoztatásából. Andrew Barr újságíróknak leszögezte: csak ezen a módon lehet 
elérni, hogy az emberek meg tudják tartani a karácsonyi ünnepeket, illetve "kockázatmentes" 2022-es évük legyen. 
Hozzátette, hogy az így október 15-ig tartó zárlat idején a hatóságok két fő célja a vírus terjedésének a lassítása, illetve 
minél több ember beoltása lesz. 
 
Ausztrália második legnépesebb állama hamarosan kizárja a gazdaságból az oltatlanokat 
Ausztráliában várhatóan a következő hetekben tetőzhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma. A járványügyi 
szempontból pedig az egyik legrosszabb helyzetben lévő ausztráliai államban, Victoriában jelenleg is drákói szigorúságú 
korlátozások vannak érvényben. Dan Andrews, az állam miniszterelnöke nemrég úgy nyilatkozott, hogy a lezárások 
feloldása után a jövőbeni korlátozások csak a vakcinázatlanokra vonatkoznak majd. 
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Új-Zéland 

 
Kezdődik az aláírásgyűjtés, megváltoztatnák Új-Zéland nevét 
Aláírásgyűjtést indított kedden az egyik új-zélandi párt az ország hivatalos nevének megváltoztatására – írja az MTI. A 
csendes-óceáni szigetország új hivatalos neve a petíció értelmében az őslakos maorik által használt Aotearoa lenne, 
amelynek leggyakoribb fordítása „a hosszú fehér felhő földje”. A szónak azonban vitatott a története, a feltételezések 
szerint eredetileg ugyanis csak az Északi-szigetre, és nem az egész országra használták. 
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Új-Zélandon összesen 27 áldozata van a koronavírusnak, de nem lazítanak a zárlaton 
Szeptember végéig meghosszabbítják az új-zélandi Auckland koronavírus-járvány miatt elrendelt zárlatát – derült ki az 
ország miniszterelnökének hétfői sajtótájékoztatójából. Az MTI tudósítása szerint Jacinda Ardern elmondta, hogy Új-
Zéland legnagyobb városa szeptember 21-ig lesz karantén, illetve négyes fokozatú járványügyi besorolás alatt, majd ezt 
követően a besorolást hármasra csökkentik. Egyelőre nincs jele annak, hogy a járvány széles körben terjedne. 
 
Klímaváltozás szak indul egy új-zélandi egyetemen 
Az új-zélandi Hamiltonban található Waikato Egyetem a világon elsőként indít a klímaváltozás problémáival és a 
klímavédelemmel foglalkozó képzést. Az interdiszciplináris keretek között működő alapszak 2022-ben indul majd. 
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