
 

 
 

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 
 
A Világbank 7,2%-ra emelte Albánia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Albánia bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 7,2%-kal nő 2021-ben a Világbank októberi előrejelzése szerint, a 
szervezet júniusban még csak 4,4%-os növekedést prognosztizált. Becslésük szerint az ország gazdasági növekedése 
2022-ben 3,8%, 2023-ban pedig 3,7% lehet. 
 
Az EU 600 millió eurót biztosít a nyugat-balkáni beruházási terv keretében 2021 végéig 
Az Európai Unió a tervek szerint 2021 végéig újabb, 600 millió eurós (705 millió dolláros) finanszírozást biztosít a Nyugat-
Balkánra irányuló gazdasági és beruházási terve keretében - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. 
A terv keretében idén eddig már 500 millió eurót bocsátottak rendelkezésre. 
 
Az EBRD hat délkelet-európai ország körkörös gazdaságra való áttérését támogatja 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 140 millió dollár (120,4 millió euró) finanszírozást biztosít Albániának, 
Bosznia-Hercegovinának, Montenegrónak, Észak-Macedóniának, Szerbiának és Törökországnak egy új program 
részeként, amelynek célja a körkörös gazdaságra történő átállás akadályainak elhárítása. Továbbá a Globális 
Környezetvédelmi Eszköz (GEF) 13,76 millió dollárt, az osztrák pénzügyminisztérium pedig egymillió dollárt biztosít a 
program keretében történő technikai együttműködéshez. Az új program célja a vegyi és hulladékgazdálkodás, valamint 
az alapanyag-ellátás biztonságának javítása, valamint a versenyképesség növelése, az innováció előmozdítása és a 
gazdasági növekedés fellendítése. 
 
Albániában elkezdődött a Skavica vízierőmű építése 
Albánia kormánya elindította a Skavica vízierőmű (HPP) építési projektjét, amelyet az amerikai Bechtel mérnöki és 
építőipari vállalat fog megvalósítani. A projekt várhatóan hozzájárul az ország energiaexportjának növeléséhez, valamint 
a klímaváltozás és a közegészségügyi problémák megoldásához a régióban. Az erőművet az ország északi részén, a Drin 
folyón építik, a munkálatok körülbelül 350 millió euróba (406 millió dollár) kerülnek. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 
 
Március végéig ingyenes marad a koronavírusteszt a szomszédban 
Az ingyenes koronavírustesztek finanszírozásáról kedden döntöttek az osztrák parlament egészségügyi bizottságában. 
Ezek azok a tesztek, amelyeket úgynevezett tesztutcákban, munkahelyeken, iskolákban, illetve adott települések 
önkormányzatainak szervezésében szakavatott egészségügyi személyzet végez. Ezzel szemben a gyógyszertárakban 
kapható ingyenes, otthon elvégezhető gyorstesztek már csak október végéig állnak térítésmentesen rendelkezésre. 
 
Kiderítették, hogy lehet oltásra motiválni a távol maradókat 
A vakcina szabad megválasztásával, oltáslottóval és kuponokkal lehet a koronavírus elleni oltás felvételére motiválni az 
embereket - derült ki a Bécsi Orvosi Egyetem és a Donau-Universität Krems közös tanulmányából. A felmérés eredményei 
szerint még mindig vannak, akik nem tudják, hogy a vakcina ingyenes. 
 
Összefog az Erste és a Deutsche Leasing 
Együttműködési megállapodást kötött az Erste Bank és a Deutsche Leasing Hungária, amelynek keretében az Erste Bank 
ügyfélköre számára az ipari és mezőgazdasági eszközfinanszírozási igények egy részét a független lízingcég fogja 
kielégíteni. A jelenleg összesen 3000 ügyféllel és több mint 160 milliárd forint finanszírozott eszközvagyonnal rendelkező 
két társaság elsősorban a mezőgazdasági és az ipari eszközök területén tervez bővülni. A bank nemcsak 
keresztértékesítést végez, hanem refinanszírozást is nyújt az együttműködés során. 
 

https://seenews.com/news/world-bank-lifts-albanias-2021-gdp-growth-forecast-to-72-756452
https://seenews.com/news/eu-to-provide-600-mln-euro-under-w-balkans-investment-plan-by-end-2021-von-der-leyen-756028
https://seenews.com/news/ebrd-to-support-transition-to-circular-economy-of-six-see-countries-756170
https://seenews.com/news/albania-kicks-off-skavica-hpp-project-756122
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/kozelet/2021/10/marcius-vegeig-ingyenes-marad-a-koronavirusteszt-a-szomszedban
https://www.vg.hu/kozelet/2021/10/marcius-vegeig-ingyenes-marad-a-koronavirusteszt-a-szomszedban
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/koronavirus-covid19-vedooltas-vakcina-osztonzes-becs-felmeres.737701.html
https://www.portfolio.hu/bank/20211004/osszefog-az-erste-es-a-deutsche-leasing-503546


18 milliárd eurós adóreformcsomagot lengetett be az osztrák kormány 
Sebastian Kurz osztrák kancellár vasárnap - három minisztere és az alkancellár társaságában - bemutatta kormánya 
nagyszabású ökoszociális adóreformtervét, amely hónapok óta tartó előkészítő munka és a koalíciós tárgyalások 
eredménye. A 18 milliárd eurós adóreformcsomag egyrészt a károsanyag kibocsátás megadóztatásáról, másrészt a kis- 
és közepes jövedelműek terheinek enyhítéséről szól. A klímasemlegesség elérésének jegyében született adóreform 
előirányozza, hogy a felhasználók 2022 júliusától felárat fizetnek a szén-dioxid-kibocsátás miatt, amely az első évben 30 
eurót jelent tonnánként, majd évente folyamatosan emelkedő ütemben egyre többet. 
 
Ausztriában törvénnyel korlátozzák a nagykereskedők túlhatalmát 
Ausztriában törvénnyel védenék a mezőgazdasági termelőket, illetve az élelmiszeripari termékek előállítóit a 
nagykereskedők túlhatalmától - jelentette be Elisabeth Köstinger mezőgazdasági és turisztikai miniszter csütörtökön 
Bécsben. Az új törvény szankcionálni kívánja a kereskedelmi üzletláncok tisztességtelen gyakorlatát, amelynek 
elszenvedői elsősorban a mezőgazdasági termelők, illetve az élelmiszeripari termékek előállítói. A tárcavezető ezek közé 
sorolta a késedelmes fizetést, megrendelések utolsó pillanatos törlését, az egyoldalú szerződésmódosításokat, illetve az 
írásbeli szerződés megtagadását. 
 
Kurz tagadja, hogy köze lenne a szerdai razziákhoz  
Az osztrák kancellár visszautasítja a gyanúsítást, miszerint köze volna bármiféle korrupciós ügyhöz vagy hűtlen 
kezeléshez. A rendőrség Kurz bizalmi embereinél, az Osztrák Néppárt székházában, minisztériumokban és egy 
médiacsoportnál razziázott szerdán. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu    
www.vg.hu  
 

Benelux államok 
 
Hollandiában és Belgiumban csökkent, Luxemburgban emelkedett a fertőzöttek száma 
Belgiumban a koronavírus okozta fertőzések és kórházi kezelések száma valamelyest csökkent az elmúlt napokban, a 
halálozások száma ugyanakkor nőtt. Hollandiában az újonnan feljegyzett koronavírus-fertőzéses esetek átlagos száma 
12 hetes mélypontra süllyedt. Luxemburgban kilenc százalékkal emelkedett a napi átlagos fertőzésszám egy hét alatt.  
  
Fúzió várható a jövőben a nyugat-európai gyorsvasutak piacán 
A gazdasági válság elérte a belga Thalys gyorsvasút társaságot is, amely márkanév a jövőben megszűnhet, az Eurostar és 
a Thalys újrakezdték a fúzióról szóló tárgyalásokat. A Les Echos c. francia gazdasági lap információi szerint a két társaság 
egybeolvadásával létrejöhet egy új holding, amelynek a székhelye Brüsszelben lesz. A francia vasúttársaság, az SNCF lesz 
a többségi részvényes, míg a belga vasúttársaság, az SNCB csak a részvények 18,5% -át fogja birtokolni. Két -három év 
elteltével a Thalys név eltűnik majd és csak az Eurostar márkanév marad meg. A Thalys szóvivője megerősítette az 
információt, de emlékeztetett arra is, hogy a műveletet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia. 
 
Belgiumban lassan visszatér a normális üzletmenet a kiutazó turizmusban 
Végre kezd a válság előtti adatokhoz közeli számokat produkálni a belgiumi kiutazó turizmus piaca. Az őszi iskolai szünet 
közeledtével dinamikus növekedésnek indult a foglalások száma és a magas beoltottsági mutatóknak köszönhetően az 
ágazat kezd magára találni. Belgium egyik piacvezető utazásszervezője, a TUI adatai alapján a legnépszerűbb úti cél a 
Kanári szigetek, emellett Spanyolország, Portugália és Görögország keresettek, az Európán kívüli desztinációkat illetően 
pedig Törökország, a Zöld-foki szigetek, Mexikó és a Dominikai Köztársaság vezetik a toplistát. A szektort kiszolgáló 
repülőterek ugyanakkor még mindig 20%-kal kisebb forgalommal számolnak a válság előtti évekhez képest.   
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211003/jon-a-benzinaremeles-ausztriaban-18-milliard-euros-adoreformcsomagot-lengetett-be-az-osztrak-kormany-503446
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210930/ausztriaban-torvennyel-korlatozzak-a-nagykereskedok-tulhatalmat-503108
https://hu.euronews.com/2021/10/07/kurz-tagadja-hogy-koze-lenne-a-szerdai-razziakhoz
http://www.euronews.com/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.ma.hu/kulfold/367934/Hollandiaban_es_Belgiumban_csokkent_Luxemburgban_emelkedett_a_fertozottek_szama
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/oubliez-le-mot-thalys-la-marque-est-vouee-a-disparaitre-1329230.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/oubliez-le-mot-thalys-la-marque-est-vouee-a-disparaitre-1329230.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-belges-de-plus-en-plus-nombreux-a-repartir-en-vacances-1329290.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-belges-de-plus-en-plus-nombreux-a-repartir-en-vacances-1329290.aspx


Lezárták a Shell rotterdami terminálját 
A Greenpeace és más szervezetek akciója a kamu zöldreklámok miatt támadja az olajvállalatokat. Úgy gondolják, hogy 
az olajcégek számára meg kellene tiltani a hirdetéseket, hasonlóan a dohányiparhoz. A kampányt a szervezetek azzal 
indították, hogy 80 aktivista az Európai Unió 12 országából lezárta a Shell fő terminálját a rotterdami kikötőben. 
 
Hollandiában dinamikusan növekszik a lakókocsi kereskedők forgalma  
2009 óta a folyamatosan csökkent a lakókocsi eladások, valamint a lakókocsik száma Hollandiában. A COVID-19 járvány 
következményeként ugyanakkor a hollandok újból a kempingezés és a lakókocsik ill. lakóautók piaca felé fordultak. 
Jelenleg 574.000 lakókocsit és lakóautót tartanak nyilván az országban, a számuk a közeljövőben elérheti a 600.000-et is. 
Hasonló tendenciát mutat a hajók kereskedelme is. A hollandok tehát inkább maradnak a saját „buborékjukban”, 
minthogy repülőre üljenek. Hollandiában mintegy 1,5 éves kihagyás után október végén kerül megrendezésre a 
kempingezők egyik legnagyobb kiállítása és vására, a Kampeer en Caravan Jaarbeurs, Utrechtben.  
 
A Luxemburgi Kereskedelmi Kamara nyilatkozata a kormány gazdasági fellendülési tervéről 
A Luxemburgi Kereskedelmi Kamara nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejti véleményét a Gazdasági Minisztérium 2025-
ig tartó versenyképes és fenntartható gazdaságra vonatkozó ütemtervéről, "Ons Wirtschaft vu muer" címmel. A kamara 
álláspontja szerint nagyon ambiciózus a terv, de olyan módszer, amely kérdéseket vet fel a konkrét intézkedések gyors 
megvalósítása érdekében. Sebezhető pontnak tartják a digitalizáció, a körforgásos gazdaság, az értékláncok, az 
adatgazdaság, a fenntartható digitális átmenet és a beruházások tekintetében a program elemeit. Ezek a program hat 
kulcsfontosságú eleme, amelyeket kísérleti intézkedések egészítenek ki. A kamara azt sajnálja, hogy nincs konkrét terv, 
amely a minisztérium ütemtervét kísérő intézkedéseket részletezné, és ezért inkább „szándéknyilatkozatnak” tűnik, mint 
stratégiai tervnek. 
 
 
FORRÁS: 
www.ma.hu  
www.rtl.be 
www.vg.hu  
www.nu.nl  
www.lequotidien.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 
 
Bosznia-Hercegovina GDP-je 11,6%-kal nőtt a második negyedévben 
Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke (GDP) 11,6%-kal nőtt éves összehasonlításban 2021 második negyedévében, 
miután az első negyedévben éves szinten 2,5%-os volt a növekedés, 2020 második negyedévében pedig 8%-os volt a 
csökkenés. Szezonálisan kiigazítva a GDP 1,9%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban az április-júniusi időszakban, 
miután a januári-márciusi időszakban 6,1%-kal növekedett, míg 2020 második negyedévében 9,9%-kal esett vissza. 
 
Bosznia-Hercegovina GDP-je 4%-kal nőhet 2021-ben, 3%-kal 2022-ben 
A Világbank októberi előrejelzése szerint Bosznia-Hercegovina gazdasági teljesítménye 2021-ben 4%-kal nő, a szervezet 
júniusban még csak 2,8%-os gazdasági növekedést prognosztizált. A bővülés 2022-ben várhatóan 3%-ra lassul, majd 
2023-ra 3,2%-ra nő. 
 
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése augusztusban 29%-kal nőtt éves szinten 
Bosznia- Hercegovina ipari értékesítése augusztusban 29,1%-kal nőtt éves összehasonlításban, miután júliusban 19,7%-
kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján az ipari értékesítés 5,4%-kal nőtt augusztusban, miután júliusban 1,7%-kal esett 
vissza.  
 
 
 

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/10/lezartak-a-shell-rotterdami-terminaljat
https://www.nu.nl/economie/6159949/keerpunt-voor-caravans-na-jarenlange-daling-is-aantal-weer-toegenomen.html
https://lequotidien.lu/economie/economie-luxembourgeoise-un-plan-ambitieux-une-methode-qui-interroge/
http://www.ma.hu/
http://www.rtl.be/
http://www.vg.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.lequotidien.lu/
https://seenews.com/news/bosnias-gdp-up-116-yy-in-q2-756167
https://seenews.com/news/bosnias-gdp-to-grow-4-in-2021-3-in-2022-world-bank-756460
https://seenews.com/news/bosnias-industrial-sales-rise-29-yy-in-august-755861


Augusztusban nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma 
Augusztusban 95 093 főre nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma volt, míg egy évvel korábban 
mindössze 19 956 külföldi turista érkezett az országba. A külföldi vendégéjszakák száma elérte a 236 873-at, míg 2020 
augusztusában csupán 52 246 külföldi vendégéjszakát regisztráltak. 
 
Már autópálya köti Bosznia-Hercegovinát az EU-hoz 
A horvát-boszniai Svilaj határtákelőnél szeptember 30-án ünnepélyes keretek között átadták a forgalomnak az észak-déli 
európai közlekedési folyosó, az úgynevezett korridor 5C folytatására elkészült hidat. A boszniai Svilaj határátkelőt 10,5 
kilométer autópálya szakasz köti össze az Odzak csomóponttal, amely 2017-óta várt arra, hogy megnyissák. A Száva 
folyóra épült híd hossza 660, szélessége 29 méter, a forgalom pedig mindkét irányban, három-három sávban haladhat 
majd. A híd építését közösen finanszírozta Horvátország és Bosznia-Hercegovina kormánya, fele-fele arányban. 
 
FORRÁS: 
https://www.napi.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 
A Világbank felfelé módosította Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Bulgária reál GDP-je várhatóan 3,21%-kal nő 2021-ben a Világbank októberi előrejelzése szerint, a szervezet 1,1 
százalékponttal emelte a júniusi előrejelzést. Az becslések szerint az ország gazdasági növekedése 2022-ben 3,8% lehet, 
2023-ban pedig 3,6%-ra lassulhat. Rövid távon a legnagyobb kockázat a COVID-19 elleni védőoltások beadásának lassú 
üteme, a másik kockázat pedig a politikai instabilitás. 
 
A bolgár ipari termelői árindex augusztusban 17,9%-kal emelkedett éves szinten 
A bolgár ipari termelői árindex (PPI) 17,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, miután júliusban 13,6%-kal 
emelkedett. Havi összehasonlítás alapján az ipari termelői árak augusztusban 3%-kal emelkedtek. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 
Prágai ősz – Csehország hamarosan választ 
Összefogó ellenzék a kormánypárt ellen, populistának nevezett erőpolitikus a szivárványkoalícióval szemben: a cseh 
politikát is ismerős törésvonalak szabják át az októberi választás előtt. 
 
Tovább csökkent a munkanélküliség Csehországban 
Szeptemberben 3,5 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban az augusztusi 3,6 százalékról - jelentette a 
cseh munkaügyi hivatal kedden Prágában. 
 
Az emberre is halálos madárinfluenza jelent meg Csehországban 
A madárinfluenza veszélyes, H5N1 néven ismert, potenciálisan emberre is átvihető, akár halálos lefolyást okozó altípusát 
regisztrálták a csehországi příbrami járásban - írja az Infostart. A vírus 14 év után bukkant fel ismét Csehországban. 
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Egyesült Királyság 
 
Koronavírus: hirtelen 32 ország besorolását változtatták meg a britek 
A brit külügyminisztérium többtucatnyi országot levett szerdán azoknak a célállomásoknak a listájáról, amelyek 
felkeresésétől a koronavírus-járvány miatt eddig eltanácsolta az utazókat. A tárca 32 ország esetében vonta vissza ezt az 
útmutatást. Ezekbe az országokba a minisztérium eddig - egészen kivételes és elengedhetetlen indokoktól eltekintve - 
semmilyen céllal nem javasolta az utazást. 
 
A brexit elkezdte felfalni a miniszterelnököt 
Boris Johnson brit miniszterelnök egyértelműen felvállalta a harcot a szállítási vállalatok vezetőivel és a farmerekkel, akik 
arra panaszkodnak, hogy vendégmunkások nélkül nem tudják üzemelteti a cégeiket. A kormány szerint elég a 
sopánkodásból! Boris Johnson brit miniszterelnök arra használja fel a Konzervatív Párt évi rendes kongresszusát, hogy 
elmélyítse kormánya és az üzleti világ vezetői, illetve a farmerek konfliktusát, akik szerinte a bevándorlás korlátozását 
használják fel arra, hogy kifogásokat keressenek a vállalkozásaik fejlesztésének elmaradására – írja a Financial Times. A 
kormányfő újra letette a voksot amellett, hogy az irányításával átvezetik a szigetországot a „magas képzettséget 
feltételező, magas béreket kínáló, magas termelékenységű gazdaság” korszakába. 
 
A brit kormány a benzinválságban is kiállt a Brexit mellett 
A kormány kérésének megfelelően bekapcsolódott hétfőn a brit haderő a közúti üzemanyagszállításba. A csaknem két 
hete kialakult, gyorsan országossá terebélyesedett nagy-britanniai üzemanyagellátási válság, amelyet elsősorban a 
tartályautó-sofőrök krónikus hiánya okozott, a legtöbb országrészben már jelentősen enyhült. 
 
Akkora a káosz a briteknél, hogy bankárokat küldenének teherautót vezetni 
A brit kormány több ezer az Egyesült Királyságban élő német állampolgárt kért meg arra, hogy álljanak 
teherautósofőrnek enyhítendő a sofőrhiány okozta káoszt. Csakhogy ezek egy jelentős része soha nem is vezetett 
teherautót, ezzel további komikus elem vegyült a britek brexitet követő logisztikai összeomlásába. 
 
Nagy-Britanniában 23 éve szeptemberben adták el a legkevesebb autót 
Nagy-Britanniában szeptemberben adták el a legkevesebb autót az elmúlt 23 évben, ennek oka többek között, hogy 
visszavetette a termelést az autóipart globálisan érintő chiphiány, és alább hagyott az emberek vásárlási kedve is. 
 
Boris Johnson megmondta, ki viszi el a balhét az üzemanyag-hiány miatt 
Boris Johnson brit miniszterelnök kijelentette, nem fognak visszatérni az „ellenőrizetlen bevándorláshoz” azért, hogy 
megoldják az elmúlt időben kibontakozott üzemanyaghiányt. Boris Johnson a Konzervatív Párt vasárnapi konferenciáján 
azt mondta, nem térnek vissza az „ellenőrizetlen bevándorláshoz” annak érdekében, hogy megoldják az elmúlt időben 
kibontakozott üzemanyag- és ételhiányt - írja a Reuters. 
 
Boris Johnson szerint a kelet-európaiak miatt nincs elég kamionsofőr 
Johnson, aki a kormányzó brit Konzervatív Párt éves kongresszusának kezdete előtt nyilatkozott a BBC televízió 
vasárnapi politikai magazinműsorában, úgy fogalmazott: a brit közúti fuvarozó vállalatok évtizedekig nem fejlesztették 
a kamionos pihenőhelyeket, nem javították a munkakörülményeket és nem emelték a béreket. Ehelyett jórészt a keleti 
EU-tagországokból érkező, „nagyon keményen dolgozó” munkavállalókra hagyatkoztak, akik ilyen feltételekkel is 
hajlandók voltak elvégezni ezt a munkát, és ez az oka annak, hogy a kamionsofőri foglalkozás ezekkel bérekkel és ilyen 
munkakörülmények közepette jelenleg nem vonzó – tette hozzá a brit kormányfő.     
 
Több mint 9 milliárd dollárért veszik meg az egyik legnagyobb brit kiskereskedelmi céget 
Egy hétvégén tartott aukción a Clayton Dubilier & Rice (CD&R) amerikai befektetési társaság vezette konzorcium 
ajánlotta a legtöbbet a negyedik legnagyobb brit kiskereskedelmi cégért. A CD&R 9,4 milliárd dollárt ajánlott a Wm. 
Morrison Supermarkets vállalatért, lekörözve ezzel a másik ajánlattevőt, a Fortress Investment Groupot, amely a 
SoftBank Group japán távközlési és internet szolgáltatóé. 
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Aki be van oltva, teszt nélkül utazhat be Angliába 
Hétfőtől nem kell koronavírustesztet elvégeztetniük az angliai beutazás előtt azoknak, akik mindkét oltási dózist 
megkapták, és nem a brit kormány által vörös – vagyis a legmagasabb járványkockázatú – kategóriába sorolt országokból 
utaznak Angliába – írja az MTI. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.index.hu 
www.profitline.hu 
www.mandiner.hu 
 

Észak-Macedónia 

 
A Világbank szerint 4,6%-kal nőhet Észak-Macedónia GDP-je 2021-ben 
A Világbank szerint Észak-Macedónia gazdasági teljesítménye 2021-ben várhatóan 4,6%-kal (a júniusban prognosztizált 
3,6% helyett) fog növekedni, miután tavaly a becslések szerint 4,5%-kal csökkent. A GDP növekedése 2022-ben 3,7%-ra, 
2023-ban pedig 3,4%-ra lassulhat. Az előrejelzés azokra a feltételezésekre épül, miszerint az immunizálás az eddigi 
ütemben folytatódik, 2021-ben nem lesz további lezárás, illetve hogy a fogyasztók és a befektetők bizalma és a külső 
kereslet pedig továbbra is magas lesz. 
 
Észak-Macedónia ipari termelése 1,4%-kal csökkent éves szinten augusztusban 
Észak-Macedónia ipari termelése 1,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest augusztusban, miután 
júliusban 0,6%-kal esett vissza. 2021 első nyolc hónapjában az ipari termelés 4,5%-kal nőtt az előző évhez képest. 
 
Az USAID további forrásokat biztosít Észak-Macedóniának korrupcióellenes, gazdasági versenyképességi 
kezdeményezésekhez 
Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) kötelezettséget vállalt arra, hogy 2021-ben további 3,5 
millió dollárt (3 millió eurót) biztosít Észak-Macedóniának a korábban aláírt fejlesztési partnerségi támogatási 
megállapodás keretében. Az USAID és Észak-Macedónia két mellékletet írt alá a megállapodáshoz, hogy a 2021-re szóló 
támogatás összegét 8,3 millió dollárról 11,8 millió dollárra növeljék. A további forrásokat a gazdasági versenyképesség 
növelésére és a korrupció elleni küzdelmet célzó tevékenységekre fordítják. 
 
FORRÁS: 
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Franciaország 
 
Évtizedes csúcson a francia infláció  
 A francia infláció szeptemberben a vártnál valamivel kisebb mértékben emelkedett, de így is elérte az elmúlt közel egy 
évtized legmagasabb értékét – derült ki az INSEE csütörtökön közzétett előzetes adataiból. A statisztikai hivatal közölte, 
hogy az EU-val harmonizált fogyasztói árindex 0,2 százalékkal csökkent augusztushoz képest, így a 12 havi inflációs ráta 
pedig 2,7 százalékra emelkedett, az augusztusi 2,4-ről. A szeptemberi ráta 2011 decembere óta a legmagasabb volt, de 
kissé elmaradt a Reuters felmérésében szereplő 2,8 százalékos előrejelzéstől. 
 
Lassan olvad a jég Franciaország és Amerika között 
Emmanuel Macron a hivatalában fogadta kedden Antony Blinken amerikai külügyminisztert, akivel azokról a "konkrét 
döntésekről" egyeztetett, amelyeket a francia államfő a hónap végén kíván bejelenteni Joe Biden amerikai elnökkel 
együtt az úgynevezett tengeralattjáró-ügy miatt kialakult diplomáciai válság megoldására - közölte az Elysée-palota. 
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Dühösek a francia halászok, mert a britek nem tolerálják a Brexit utáni szabályokat 
Továbbra is kiélezett a viszony az Egyesült Királyság és Franciaország között a Brexithez kötődő halászati szabályozások 
kapcsán. A francia miniszterelnök, Jean Castex azzal vádolta meg a birt halászokat, hogy a Brexit után is olyan 
felségterületen végzik a munkájukat, ahová egyébként hivatalosan már nem léphetnének be engedély nélkül. 
 
Lekapcsolhatja az áramot a Csatorna-szigeteken Franciaország 
Clement Beaune, Franciaország európai ügyekért felelős minisztere kedden az Europe 1 adásának nyilatkozva arról 
beszélt, ezt nem fogják tűrni, majd azt mondta, hogy például elképzelhető, hogy a Csatorna-szigetek, ahol az Egyesült 
Királyság áramellátása tőlünk függ...– közölte a mondat befejezése nélkül. Mindez Annick Girardin halászati miniszter 
májusi megjegyzését visszhangozza, mely szerint a vita hatással lehet Jersey és Guernsey áramellátására. 
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Horvátország 
 
Horvátország kiterjesztette a védettségi igazolványok érvényességét 
A horvát válságstáb 270 napról egy évre kiterjesztette a védettségi igazolványok érvényességét szeptember 30-án. A 
testület egyúttal további két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Az 
országban 14 napról ismét tíz napra csökkentették a kötelező karantén idejét. 
 
A Világbank 7,6%-ra emelte Horvátország 2021-re vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését 
A Világbank 7,6%-ra javította Horvátország 2021-es bruttó hazai termékének (GDP) növekedésére vonatkozó 
előrejelzését, ami 2,1 százalékponttal haladja meg a júniusi előrejelzést. 2021 első felében Horvátország gazdaságának 
sikerült kilábalnia az ország történetének legmélyebb recessziójából. A bőséges uniós források és a javuló globális 
kilátások várhatóan erős lökést adnak a növekedésnek középtávon. A Világbank előrejelzése alacsonyabb, mint a 
horvátországi jegybank múlt heti, 8,5%-os gazdasági bővülésre vonatkozó prognózisa. A Világbank szerint az adriai 
ország gazdasága valószínűleg 2022-ben tér vissza a válság előtti szintre. 
 
A második negyedévben megduplázódott és 400 millió euróra nőtt a Horvátországba irányuló nettó közvetlen külföldi 
befektetések értéke  
A horvátországi közvetlen nettó külföldi befektetések értéke 400 millió euróra (463 millió dollár) nőtt 2021 második 
negyedévében, 200 millió euróval volt több az előző év azonos időszakához képest. A növekedés a bankok és a külföldi 
tulajdonban lévő vállalkozások magasabb visszatartott nyereségének volt köszönhető. Az ingatlanágazaton kívül 2021-
ben jelentős új közvetlen tőkebefektetéseket hajtottak végre Horvátországban az autóiparban. 
 
Horvátország folyó fizetési- és tőkemérleg hiánya 500 millió euróra (579 millió dollár) nő a második negyedévben 
Horvátország folyó fizetési mérlegének és tőkemérlegének hiánya mintegy 500 millió eurót (579 millió dollár) tett ki 2021 
második negyedévében, ami 300 millió euróval romlott az előző év azonos időszakához képest. Ez elsősorban a 
külkereskedelmi hiány bővülésére vezethető vissza. 
 
Horvátország ipari termelése augusztusban 5,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest 
Munkanappal kiigazított adatok alapján Horvátország ipari termelése augusztusban éves szinten 5,2%-kal nőtt 
augusztusban, miután júliusban 3,9%-kal emelkedett. Havi összehasonlításban az ipari termelés augusztusban 0,7%-kal 
bővült a júliusi 1%-os csökkenést követően. 
 
Horvátország ipari termelői árindexe szeptemberben 12%-kal emelkedett 
A horvát ipari termelői árak szeptemberben 12,1%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, az augusztusi 
9,3%-os éves növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a horvát ipari termelői árindex 2,2%-kal emelkedett 
szeptemberben, szemben az augusztusi 0,8%-os növekedéssel. 
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A Benetton Szerbiába és Horvátországba költözteti ázsiai termelési kapacitásainak egy részét 
A koronavírus-járvány következtében a nemzetközi divatcégek az üzleti modelljeik megváltoztatására készülnek, 
amelynek része az is, hogy a jövőben kevesebb hangsúlyt fektetnek az ázsiai termelési kapacitásokra. Az olasz Benetton 
cég már azon dolgozik, hogy bővítse kapacitásait Szerbiában, Horvátországban, Törökországban, Tunéziában és 
Egyiptomban, és így felére csökkentse az Ázsiában történő gyártás mennyiségét. A vállalat arra törekszik, hogy nagyobb 
mértékben ellenőrizhesse a termelési folyamatot, és a szállítási költségeket is szeretnék csökkenteni. 
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Írország 
 
Áttörés: beszállnak az írek is a globális adóminimum megállapodásba, még szűkebb csoportban Magyarország 
Bizonyos feltételek mellett kész Írország is csatlakozni a 15%-os globális társasági minimumadó megállapodáshoz – tudta 
meg a Politico az áttörést jelentő hírt három különböző forrásból is. 
 
Írországban 15,6%-os GDP növekedés várható 2021-ben 
A Pénzügyminisztérium 15,6 százalékos GDP-növekedésre számít 2021-ben. Jövőre várhatóan rendeződik a járvány 
miatt kialakult munkaerőpiaci-helyzet; a kormány a 2022. évi munkanélküliségi rátát 7,2 százalékra becsüli a korábbi 
8,2%-os előrejelzéssel szemben. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 2021-ben várhatóan átlagosan 16,8 körül alakul 
majd. 
 
Az ír kormány közzétette a Nemzeti Fejlesztési Tervet 
A kormány elindította a Nemzeti Fejlesztési Tervet, ami 165 milliárd euró keretösszegű kormányzati kiadást határoz meg 
2030-ig. A terv eddig soha nem látott mértékű beruházásokat különít el, hogy biztosítsa Írország társadalmának és 
gazdaságának a fenntartható fejlődéséhez szükséges infrastruktúrát.  
 
Az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) végrehajtásában alul teljesít Írország 
Az Ír Állampolgári Jogi Tanács (ICCL) legutóbbi jelentése problémákat tárt fel az ír adatvédelmi végrehajtási 
mechanizmusokra vonatkozóan; az uniós hatóságoknak benyújtott összes panasz egyötöde Írország hatálya alá esik, de 
azok 98 százaléka megoldatlan maradt. Más uniós országok adatvédelmi hatóságai arra panaszkodnak, hogy az ír 
bírságok túl alacsonyak, ha egyáltalán születik határozat. Írország nem szabott ki jelentős bírságokat a WhatsApp elleni 
legutóbbi bírságig. Azonban az is csak töredéke volt a végső 225 millió eurós összegnek, amit az EU GDPR végrehajtási 
testülete hozott, miután az eredeti büntetést túl kevésnek találta. 
 
2020. márciusa óta először nyitottak ki a szórakozóhelyek egy kísérleti rendezvény keretében 
Szeptember 30-án kísérleti rendezvényt tartottak Dublinban a szórakozóhelyek október 22-ei újranyitása előtt a járvány 
terjedésének vizsgálatára. Ez volt első alkalom, hogy 2020 márciusa óta megnyitotta kapuit egy szórakozóhely. Az 
eseményt szigorú közegészségügyi szabályok mellett rendezték meg. 
 
Az ír gazdaság év végére helyreáll a járvány előtti szintre 
Az ír Jegybank (Central Bank of Ireland) elemzése szerint Írország gazdasági teljesítménye 2021 végére visszatér a 
világjárvány előtti szintre. Ugyanakkor bizonyos ágazatok helyreállása, mint például a turizmus és az idegenforgalom 
több időt vesz majd igénybe.  
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
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Koszovó 

 
A Világbank szerint 7,1%-kal nőhet a koszovói gazdaság 2021-ben 
A Világbank előrejelzése szerint Koszovó gazdasága 2021-ben 7,1%-kal, 2022-ben pedig 4,1%-kal bővül. Júniusban a bank 
még 4%-os növekedést prognosztizált. Koszovó gazdasági növekedése várhatóan 2022-ben mérséklődik, de középtávon 
4% felett marad, a világjárvány globális lefolyásának és sikeres kezelésének függvényében. 
 
Szerbia és Koszovó megegyezésre jutott a rendszámtáblák miatt kialakult feszültség ügyében 
Pristina és Belgrád főtárgyalója megegyezésre jutott a Koszovó északi részén a rendszámtáblák leszerelése miatt 
kialakult feszültség feloldásának módjáról, és megállapodtak egy olyan fenntartható megoldás kialakításáról, amely 
lehetővé teszi a szabad mozgást. 
 
Lemondott a koszovói egészségügyi miniszter 
Lemondott Arben Vitia koszovói egészségügyi miniszter, mert indulni kíván Pristina polgármesteri posztjáért az október 
17-i önkormányzati választáson. Az egészségügyi miniszteri posztot megbízottként az eddigi miniszterhelyettes, Dafina 
Gexha-Bunjaku veszi át. 
 
Koszovóban 25,8%-ra csökkent a munkanélküliség az első negyedévben 
Koszovóban 2021 első negyedévének végén 25,8%-ra csökkent a munkanélküliség az előző negyedévi 27%-ról. A 
munkanélküliek aránya a 15-24 éves korosztályban az előző negyedévi 49,9%-ról 48,6%-ra csökkent 2021 első 
negyedévében. A 15 és 64 év közötti emberek foglalkoztatási rátája január-márciusban 29,3%-ra csökkent az előző 
negyedévi 30,2%-ról. 
 
FORRÁS: 
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Lengyelország 

 
Váratlanul kamatot emelt a lengyel jegybank 
A lengyel nemzeti bank, az NBP monetáris tanácsa októberi kamatdöntő ülésén a piaci várakozásokkal ellentétben 
megemelte az irányadó jegybanki kamatot. 
 
Matolcsy György: Lengyelország kétszer olyan gyors volt, mint Magyarország 
1990-ben Lengyelország és Magyarország jelentős fejlettségi különbséggel érkezett el a rendszerváltoztatáshoz. A 
lengyeleknél az egy főre eső fejlettség az EU-átlagához képest 39,6 százalék volt, a becsült magyar adat ugyanebben az 
időben 56,9 százalék. 1990-ben tehát a magyar gazdaság még mintegy 17 százalékkal közelebb volt az EU-átlagához, 
mint a lengyel, írta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Magyar Nemzetben. 
 
Lengyelország: novemberben vagy decemberben tetőzhet a járvány negyedik hulláma  
Adam Niedzielski egészségügyi miniszter szavai szerint akár a 40 ezret is elérheti a napi esetszámok mértéke A 
koronavírus-járvány negyedik hulláma várhatóan novemberben vagy decemberben éri el csúcspontját 
Lengyelországban, ekkor naponta akár 40 ezer új megbetegedést is regisztrálhatnak majd – közölte Adam Niedzielski 
egészségügyi miniszter egy csütörtökön közzétett sajtóinterjúban, hozzátéve: jelenleg a fertőzések aránya az országban 
“viszonylag alacsony” szinten vannak a tavalyi évhez képest. 
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Zsákutcába kerültek a cseh-lengyel tárgyalások a Turów bányáról 
A lényegében már tető alá hozott szerződés érvényességének az időtartama miatt kerültek zsákutcába a cseh-lengyel 
tárgyalások a dél-lengyelországi Turów felszíni szénbánya ügyében – írja kedden a Hospodárské Noviny című cseh 
gazdasági napilap. 
 
Új szintre lépett a vakcinaháború Lengyelországban 
Lengyelországban egy kormánypárti politikus is csatlakozott a vakcinaellenes mozgalmakhoz, szembe menve pártjának 
vezetőségével, amely határozottan kiáll a kormány egészségügyi korlátozó intézkedései és az oltás szükségessége 
mellett. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.portfolio.hu 
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Montenegró 

 
A Világbank javította Montenegró 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését 
Montenegró gazdasági kibocsátása várhatóan 10,8%-kal bővül 2021-ben - közölte a Világbank, felülbírálva a júniusi 7,1%-
os növekedési előrejelzést. A Világbank arra számít, hogy 2022 -ben a montenegrói bruttó hazai termék (GDP) 5,6%-kal 
nő. A turizmus 2022 -es és 2023-as fellendülését feltételezve a növekedés várhatóan továbbra is erős marad, 5,6%, illetve 
4,8%. A beruházások várhatóan 2022-ben kiegyenlítődnek, mivel az autópálya-építés 2021 végére befejeződik. 
 
Járványügyi együttműködésről tárgyalt Kásler Miklós Montenegróban 
A koronavírus-járvány eddigi lefolyásáról, tapasztalatairól, a következő időszak feladatairól, valamint örökségvédelemről 
tárgyalt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Montenegróban. A tárcavezető elmondta: Jelena Borovinić 
Bojović egészségügyi miniszter megköszönte azt a kétszázezer Sinopharm-vakcinát, amelyet Magyarország 
adományozott az Adria-parti országnak, mert ezzel elhárult az akadálya a tömeges oltakozásnak. 
 
FORRÁS: 
https://index.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. 
 
Földbe állt a német ipar 
Váratlanul gyengén teljesített a német ipar augusztusban, az előző hónaphoz képest jelentős visszaesés volt a 
kibocsátásban, holott az elemzők ennél sokkal kisebb visszaesésre számítottak. A Destatis közlése szerint a német ipari 
teljesítmény 4%-kal esett vissza augusztusban az előző hónaphoz képest. És jelentős visszaesésnek tekinthető, az 
elemzők ugyanis csak 0,4%-os visszaesésre számítottak. 
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Zakóztak a német ipar rendelései, nagyon rázós lesz ez a kilábalás 
Óriásit estek a német ipar megrendelései augusztusban a közzétett adatok szerint, a beszállítási problémák 
hullámvasútra állították a keresletet is, különösen az autóiparban. A német ipar teljesítménye a közép-európai 
gazdaságok számára is meghatározó. A német gyárak rendelései 7,7 százalékkal estek vissza augusztusban, a júniusi 4,6 
és a júliusi 4,9 százalék emelkedés után, látszik, megerősítve, hogy nem lesz egyenletes a kilábalás, sőt a vártnál is 
nagyobbak a zökkenők. 
 
Visszafogottan vásárolnak a németek 
Emelkedett, de a vártnál jóval kisebb mértékben a kiskereskedelmi forgalom Németországban augusztusban, 
alátámasztva azokat a véleményeket, hogy a háztartások fogyasztása kevésbé támogatja a gazdaság növekedését, mint 
ahogyan azt sokan remélték. A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) pénteken közzétett előzetes adatai szerint 
naptári és szezonális kiigazítással számolva a kiskereskedelmi forgalom reálértéken 0,4 százalékkal nőtt augusztusban az 
egy évvel korábbihoz képest.  
 
Több mint tízmilliárd eurót spóroltak a német cégek tavaly 
Az üzleti utak korlátozásával mintegy 17,3 milliárd eurót, azaz 3960 milliárd forintot takarítottak meg. Több mint 
tízmilliárd eurót takarítottak meg a vállalkozások Németországban tavaly azzal, hogy korlátozták dolgozóik üzleti 
utazását – mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés. A munkaadói érdekképviseletek országos szövetségének (BDA) 
támogatásával működő IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet vizsgálata szerint a német 
cégeknél a koronavírus-járvány kezdete óta sokkal kevesebb üzleti utat szerveznek, és inkább online megoldásokkal 
építik és tartják a kapcsolatot a partnerekkel. 
 
Rekordmagasak a német áramárak, és nőnek 
Minden összefügg az energiapiacon: felszöktek a földgáz- és a szénárak is. Legalább húsz éve nem voltak olyan magasak 
az áramárak a német piacon, mint a szeptemberi kontraktusokban, és a kereskedők szerint tovább emelkednek – 
jelentette a Bloomberg. Németországban és Európa-szerte megemelkednek a háztartások költségei az év végi 
hónapokban, mivel megugrott az energiahordozók ára, a németeknél évtizedek óta nem láttak olyan magas áramárakat 
a piacon, mint most. 
 
Megkezdődött az Északi Áramlat-2 első vezetékének feltöltése 
Megkezdődött az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár első vezetékének feltöltése - közölte a projektet irányító Nord Stream 
2 AG hétfőn. A cél a tájékoztatás szerint a további teszteléshez szükséges nyomás elérése. A Nord Stream AG befejezte 
a csővezeték épségét ellenőrző üzembe helyezés előtti munkálatokat, beleértve a speciális diagnosztikai eszközökkel a 
csövön belül elvégzett ellenőrzést. A szakemberek emellett külső vizuális és műszeres ellenőrzést is végeztek. A második 
vezetéken folytatódnak az üzembe helyezés előtti munkálatok. 
 
Felháborodtak a melósok, húsz éve nem látott sztrájk fenyeget Németországban 
Akár országos sztrájkra is hajlandók az építőipari munkások Németországban, akik béremelést és vonzóbb kompenzációs 
csomagot szeretnének. Egy országos sztrájk esélye most nagyobb, mint az elmúlt húsz évben bármikor – mondta szerdán 
Robert Feiger, az IG Bau építőipíri szakszervezet elnöke a Süddeutsche Zeitungnak. Berlinben dolgozók százai vonultak 
az utcára, hogy tiltakozzanak. A munkások nagyobb szeletet akarnak kapni az elmúlt évek építőipari robbanásának 
profitjából. 
 
Kultúrharchoz vezethet, az új német kormány autóellenes politikája 
Akármilyen kormány alakul is Németországban, igen valószínű, hogy kisvártatva sebességkorlátozást vezet be az 
autópályákon, sőt lehet, hogy a városokban is erősen megszigorítják a jelenlegi limitet. Szakértők szerint a dolog olyan 
kultúrharcba torkollhat, amilyen az USA-ban a fegyvertartás körül dúl. 
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Kiderült, kivel ülnek le először tárgyalni a királycsinálók 
Egyeztetéseket kezd Németországban a közös kormányalakításról a Zöldekkel és a liberális Szabad Demokrata Párttal 
(FDP) a szeptember végi szövetségi parlamenti választáson győztes Német Szociáldemokrata Párt (SPD) - jelentette be 
szerdán Christian Lindner, az FDP elnöke. Az FDP elfogadta a Zöldek erre irányuló felvetését, és a két párt egyetértésben 
javasolta Olaf Scholznak, az SPD kancellárjelöltjének, hogy kezdjenek tárgyalásokat csütörtökön a hármas koalícióról. 
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Olaszország 
 
Közel kilencéves csúcson az olasz infláció 
Az energiaárak megugrása az olasz inflációt is erősen felfelé tolja. Olaszországban az éves inflációs ráta (NIC) 
szeptemberben 2,6 százalékra emelkedett az augusztusi 2-ről, meghaladva a 2,4-es piaci előrejelzést. Ez a legmagasabb 
ráta 2012 októbere óta.  
 
Olasz helyhatósági választások: Rómában második forduló várható, Milánót megtartotta a baloldal 
Az olasz fővárost elveszítette az Öt Csillag Mozgalom (M5S), így a balközép és jobbközép főpolgármester jelöltje közötti 
második forduló várható, miközben Milánóban, Bolognában és Nápolyban a baloldal megszerezte a voksok több mint 
felét az első részleges eredmények szerint, melyeket a helyhatósági választások hétfői urnazárása után közöltek. 
 
Energiaválság: brutálisan nő az áram- és a gázszámla Olaszországban 
Jelentősen emelkedik az olasz háztartások villany- és gázszámlája, annak ellenére, hogy a kormány rögzítette a 
tarifaemelés felső határát, anélkül még nagyobb lett volna a lakossági áremelés. 
 
Akkora a munkaerőhiány, hogy lassan gépekkel szüretelt olasz borokat fogunk inni 
Olyan szintet öltött a munkaerőhiány Olaszországban a koronavírus-járvány miatti korlátozások és a bérek emelkedése 
miatt, hogy a szőlőtermelők kénytelenek egyre inkább gépekre bízni a szüretelést.  
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Románia 
 
Megbukott a román kormány 
Megszavazta a román parlament többsége a Florin Citu kormánya ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, alig több, 
mint kilenc hónap után bukott meg a kabinet. A kormányválság az után tört ki, hogy Citu az USR-PLUS akarata ellenére, 
a szövetség által delegált igazságügy-minisztert leváltva fogadta el az RMDSZ által javasolt, az önkormányzatoknak 
szánt 50 milliárd lej, azaz 3500 milliárd forint keretösszegű fejlesztési program tervét. Klaus Iohannis államfő feladata, 
hogy egyeztessen a frakciókkal egy új kormány felállításáról, addig a Citu-kormány ügyvivőként vezeti az országot. 
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Stabilizálta a lejt a román jegybank kamatemelése 
A román jegybank (NBR) október 4-én – a magyar és a cseh jegybanki emelés után – szintén megkezdte kamatemelési 
periódusát: a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos emeléssel 1,5 százalékra emelve irányadó kamatlábát, a január 
óta tartó történelmi mélypontról. Ez azért is időszerű volt, mert Romániában, a lengyel után az unióban a második 
legmagasabb szintre, 5,25 százalékra emelkedett az éves infláció, ami – elemzők szerint – az év végére a 7 százalékot is 
elérheti, míg a jegybank inflációs várakozása ennél optimistább, 5,6 százalékos áremelkedésre számít az év végére. 
 
Romániában korlátozták a kijárást és bevezették a maszkviselést a fertőzöttebb településeken 
Romániában a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében további szigorításokat vezettek be: a 
kormány ismét kötelezővé tette a védőmaszk viselését, illetve korlátozza a beoltatlanok kijárását a fertőzöttebb 
településeken. Meghaladta a háromszázat október 6-án az egy nap alatt elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma, az 
újonnan diagnosztizált fertőzéseké pedig megközelítette az előző napi 15 ezres csúcsot. 
 
Visszaestek a külföldi befektetések Romániában 
Romániába tavaly valamivel több mint 3 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházás érkezett, 41,9 százalékkal 
kevesebb, mint 2019-ben. A jegybank által korábban közölt adatok jelentős mértékben eltérnek a végleges adatoktól, 
hiszen korábban 1,921 milliárd euró tőkeberuházásról számoltak be, ami 60 százalékos csökkenésnek felelt meg. A 2014 
és 2018 közötti, négyéves folyamatos növekedés után a 2020-as év immár sorozatban a harmadik, amikor csökkenés 
figyelhető meg a külföldi közvetlen tőkeberuházások tekintetében, hiszen 2018-ban 5,226 milliárd euró áramlott a román 
gazdaságba a 2017-ben jegyzett 4,797 milliárd euró után, 2019-ben 5,173 milliárd euró, míg 2020-ban 3,005 milliárd euró. 
 
Emelik a minimálbért Romániában is 
A román kormány elfogadta azt a kormányhatározatot, amely január 1-től nettó 10 százalékos minimálbéremelést 
irányoz elő. A bukaresti kabinet közleménye szerint 2022. január 1-től a bruttó minimálbér értéke 10,9 százalékkal, 2300 
lejről (167 000 forint) 2550 lejre (185 155 forint) emelkedik. A nettó minimálbér így 10 százalékkal, 138 lejjel (10 020 forint), 
1524 lejre (110 657 forint) nő. 
 
Nőtt a vendégéjszakák száma Romániában 
Romániában az első nyolc hónapban 45 százalékkal, 14,733 millióra nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma a tavalyi év azonos időszakához mérten. A tavalyi év azonos időszakában a turisták 10,163 millió 
vendégéjszakát töltöttek el. 2019 első nyolc hónapjában 20,874 millió vendégéjszakát jegyeztek, ami azt jelenti, hogy a 
koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest 2021-ben 30 százalékos a visszaesés. A kereskedelmi szálláshelyekre 
érkezett vendégek száma az idei első nyolc hónapban elérte a 6,437 milliót, ami 47,4 százalékos növekedésnek felel meg 
a tavalyi 4,367 millió után. 
 
Romániában 12,4 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az első nyolc hónapban 
Romániában a nyers adatok szerint 12,4 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első nyolc 
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 11,2 
százalék volt. A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyeknek értékesítési 
volumene 18,7 százalékkal nőtt, az üzemanyag-eladás 13 százalékkal bővült, míg az élelmiszerekből, italokból és 
dohánytermékekből 5,6 százalékkal adtak el többet. 
 
Közép-Kelet-Európa legnagyobb növekedését produkálta Románia az online kereskedelemben 
49 százalékkal nőtt tavaly az online kereskedelem Romániában 2019-hez képest. Ez a legdinamikusabb fejlődés volt a 
közép-kelet-európai térségben, ahol átlagban 29,1 százalékkal nőttek az eladások az ágazatban. Globális szinten a 
legnagyobb mértékben Dél-Amerikában nőtt a web-áruházak forgalma, 36,7 százalékkal. A világátlag 27,6 százalék volt. 
 
Megelégelték a szürkemunkát Romániában 
Sürgősségi rendelettel módosította a román kormány a munkatörvénykönyvet. E szerint alkalmazottanként 8000 és 10 
000 lej közötti bírsággal sújthatók a munkáltatók a foglalkoztatottak munkaviszonyának részleges eltitkolása miatt. 
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Magas energiaárak: kompenzációt kapnak a lakossági fogyasztók Romániában 
Ideiglenes energiaár-kompenzációt vezettek be a lakossági fogyasztók számára Romániában, állami támogatással 
ellensúlyozzák a következő fűtésszezonban a villanyáram és a földgáz drágulását. Azok a lakossági fogyasztók, akik 
havonta 30 és 200 kilowattóra közötti villamos energiát használnak el, 21 bani (15 forint) árkompenzációban részesülnek 
kilowattóránként, attól függetlenül, milyen tarifával vásárolják az áramot. A kompenzáció a november 1-jétől március 30-
áig terjedő öt hónapos időszak villanyszámláiban jelenik majd meg. 
 
Hadiipar: Románia főleg kézifegyvereket, alkatrészeket és lőszert exportál 
Minimális értékűre, 116 millió euróra csökkent tavaly Románia fegyverexportja. Ez részben a koronavírus-járványnak volt 
a következménye, ugyanakkor tény, hogy már 2019-ben bekövetkezett egy jókora zuhanás: akkor az előző évi 195 
millióról 143 millióra esett vissza a kivitel. A 116 millió az elmúlt 9 év leggyengébb eredménye. A romániai hadiipar 
fejletlen, főleg kiskaliberű lőfegyvereket, muníciót és külföldi gyártók által megrendelt alkatrészeket exportálunk, 
valamint karbantartási szolgáltatásokat, összesen 69 országba. A messze legnagyobb külkereskedelmi partner az 
Egyesült Államok volt az elmúlt 5 évben, az oda irányuló export 299,7 millió eurót tett ki. Izrael 113,8, míg Bulgária 111,3 
millió euró értékben vásárolt haditechnikát Romániától 2016 és 2020 között. 
 
Zöld útlevelet kapnak az e-autók Romániában is 
A román kormány elfogadta azt jogszabályt, amely értelmében zöld rendszámtáblával látják el az elektromos autókat. 
Ez a rendszer egyfajta zöldútlevélként fog működni a településeken, különböző előnyökhöz juttatva majd a 
személygépkocsik tulajdonosait. 
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Spanyolország  
 
Jelentős pusztítást okozott a vulkánkitörés La Palma szigetén 
Jelentős pusztítást okozott a vulkánkitörés a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén, vasárnapig több mint ezer 
épület, köztük 880 lakóház semmisült meg, de kiterjedt károk keletkeztek az infrastruktúrában és a termésben is. 
 
Nem adja ki Olaszország a volt katalán elnököt, megvárják az Európai Bíróság döntését 
Carles Puigdemont megfellebbezte korábban mentelmi jogának felfüggesztését, az Európai Bíróság pedig még nem 
döntött az ügyben. Ezt a döntést akarja megvárni a szardíniai bíróság is.  
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Szerbia 
 
EU-csúcs: folytatni kell a balkáni bővítést, de nincs pontos menetrend 
Az Európai Unió komoly elvárásokat fogalmaz meg a tagjelölt országok felé, ugyanakkor egy közel harmincmilliárd eurós 
támogatási program mellett is elkötelezte magát. Azt azonban senki sem tudja megjósolni, hogy az érintett hat ország 
mikor lehet az EU tagja. Az Európai Unió tagállamai és hat nyugat-balkáni ország közösen elfogadta az úgynevezett Brdói 
nyilatkozatot. A Szlovéniában megtartott EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó feladata az volt, hogy a balkáni bővítés 
jelenlegi helyzetét értékelje és egyfajta jövőképet nyújtson ezeknek az országoknak – az EU-n belül. Pontos menetrendet 
most sem kaptak a csatlakozni vágyó országok, de a hivatalos nyilatkozatok szerint ennek ellenére mérföldkőnek 
tekinthető a találkozó és az elfogadott nyilatkozat. 
 
Javított szerbiai előrejelzésén a Világbank 
A Világbank 1 százalékponttal 6 százalékra javította Szerbia idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. 
Szerbia gazdaságán már 2021 első felében észrevehetőek voltak a koronavírus-járvány miatti visszaesést követő talpra 
állás első jelei. Az első negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) évközi növekedése 1,8 százalék volt, majd a második 
negyedévben felgyorsult a bővülés, melyet 13,7 százalékosra becsülnek. A Világbank kiemeli, hogy ez az eredmény 
nagymértékben meghaladja a várakozásokat, ezért az intézmény felülvizsgálta korábbi, júniusban kiadott, 5,0 százalékos 
prognózisát, és 6,0 százalékra javította becslését. 
 
A január-augusztusi időszakban nőtt a szerb külkereskedelmi hiány 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 18,8%-kal, 5,09 milliárd dollárra (4,389 milliárd euróra) nőtt 2021 első nyolc hónapjában 
az előző év azonos időszakához képest. Az ország exportja 37,9%-kal, 16,377 milliárd dollárra, míg az import 32,9%-kal 
21,467 milliárd dollárra bővült. 
 
Jól teljesített a szerb mezőgazdaság 
Szerbia mezőgazdasági minisztere szerint az ország mezőgazdasági-élelmiszeripari exportjának értéke idén eléri az 5 
millió dollárt, ami arra utal, hogy a rendkívüli nyári hőségben elhangzott termésbecslések mégsem igazolódtak be. 
Egyrészt, a terméskiesés kisebb lesz az előrejelzettnél, másrészt a hozamcsökkenés egy részét ellensúlyozza, hogy évek 
óta nem látott árat fizetnek a felvásárlók a beérőben lévő termésért. A világpiaci helyzetnek megfelelően Szerbiában is 
emelkedik az élelmiszerek ára, de nem olyan mértékben, hogy éhezéstől kellene tartani. 
 
Szerbia 30.000 tonna húst importál évente 
Évente megközelítőleg 30.000 tonna húst importál Szerbia, ebből 23.000 sertéshús, kb. 6000 tonna csirke és 2000 tonna 
másfajta hús. A hús elsősorban az Európai Unió országaiból származik, és nem befolyásolja a szerbiai árakat. Hozzáfűzte, 
hogy az országban csupán sertéshúsból van hiány, a többi húsféléből elegendőt előállítanak a helyi termelők. Elsősorban 
sertéslapockát importálnak, azt is feldolgozás céljából. A hús átlagosan mégis 10–15 százalékkal drágult, ennek kiváltó 
oka pedig nem az import, hanem a kukorica és a szója drágulása. Az év elején nem dolgozott a vendéglátóipar, így a 
kereslet is csökkent a hús iránt, és a jószágtenyésztők jelentős része ebben az időszakban elállt a sertéshizlalás új 
ciklusától. Nyáron már megnőtt a kereslet, de ekkor már a szerbiai szükségletek kielégítésére sem volt elegendő hús. 
 
Október 1-től Szerbiából is érkezhet földgáz Magyarország felé 
Október 1-jével megindult a kereskedelmi forgalmazás a Szerbiát és Magyarországot összekötő új földgázvezetéken. A 
szerb-magyar határkeresztezőn Magyarország irányába is megindulhat a szállítás, ami jelentősen növeli az ország 
ellátásbiztonságát és hozzájárul a földgázimport útvonalak bővítéséhez. 
 
Stabil a gázellátás Szerbiában, nem lesz áremelés 
Szerbiának jelenleg semmilyen gondja sincs a gázellátással, és a földalatti tározókban is van elegendő mennyiség, 
mondta Vojislav Vuletić, a szerbiai földgázzal foglalkozó egyesület képviselője. 
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Szlovákia 
 
Szijjártó Péter a szlovák külügyminiszternek: közös érdekünk a magyar-szlovák együttműködés erősítése 
Közös érdek az együttműködés erősítése Magyarország és Szlovákia között, és a kormány ebben a konkrét, 
kézzelfogható eredményekre helyezi a hangsúlyt - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter október 
5-én Pozsonyban. Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, illetve a magyar vállalatok 
második legnagyobb exportpiaca. Idén eddig 26 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, amely az év végére 
meg fogja haladni a 12 milliárd eurót. A magyar tőke negyedik legfontosabb célországa Szlovákia, ahol 13 800 olyan cég 
működik, amely valamilyen módon magyar tulajdonosi háttérrel rendelkezik. 
 
Kiderült, mire fordítja Szlovákia a helyreállítási terv első csomagját 
Szlovákiába már a következő hetekben megérkezik a helyreállítási alap keretében folyósított első támogatás, melynek 
összege 822 millió euró. A pénzösszeget három ágazat, az egészségügy, az oktatás és az igazságszolgáltatás közt osztják 
szét. 
 
Matovič: Szlovákia jövőre 4,3 százalékos költségvetési hiánnyal számol 
Igor Matovič szerint a jövő évi költségvetési bevételek elérik a 20 milliárd eurót. A 2022-es állami költségvetés 
sarokszámairól a koalíciós tanács október 4-i ülése előtt árult el részleteket a pénzügyminiszter. „E téren mi nem vagyunk 
túl szabadok Szlovákiában. Az Európai Bizottság szabályai szerint a hiány legfeljebb 4,3 százalékos lehet azzal, hogy 
jövőre így az ún. konszolidációs készség nulla. Ez azt jelenti, hogy nem spórolunk semmit, de nem is költünk többet.“ 
 
A járvány okozta válság alatt nőtt az életszínvonal Szlovákiában, csakhogy van itt egy kis csavar 
Nem csökkent jelentősen a szlovák állampolgárok bevétele a pandémia előtti időszakhoz képest átlagosan, bizonyos 
mértékben viszont nőtt a munkanélküliség. Idén Szlovákiát sem kerülte el a gyorsabb áremelkedések időszaka, amely 
egyelőre az energiaárak növekedésében nyilvánul meg a legszembetűnőbben. A válság alatt nőtt a szlovák állampolgárok 
életszínvonala. Az elemzők ezt statisztikai adatokkal támasztják alá, de rögtön hozzáteszik, a válság több háztartásban 
komoly problémákat okozott. A Tatra banka elemzője, Juraj Valachy szerint a háztartások megközelítőleg 5-10 
százalékáról (kb. 200 ezer háztartás) lehet szó. Ennek az egyik leglogikusabb magyarázata, hogy a járványidőszakban 
zárva tartó üzletek, mozik, éttermek, illetve meghiúsult tömegrendezvények által az emberek többet tudtak spórolni. 
Azoknak viszont, akik elvesztették a munkahelyüket, csökkent az életszínvonaluk. 
 
Pont a legfontosabb hiányzik a szlovákiai turizmusból 
2021 volt az elmúlt időszak leggyengébb éve Szlovákiának a turizmus szempontjából. A szállásadók szerint a legnagyobb 
problémát a külföldi turisták hiánya okozza, illetve a nagyon gyenge szezonon kívüli hónapok. Az idei nyári szezon ugyan 
már mutat némi élénkülést a bevételek tekintetében, a korábbi hónapok azonban a koronavírus-járvány miatt nagyon 
gyengék voltak. Jövőre azonban az elemzők már javulásra számítanak. A turisták száma tekintetében a július ugyan 2,5 
százalékkal erősebb volt, mint az előző év júliusa, de nagyon elmarad a járvány előtti időszaktól. 2018-hoz képest például 
a visszaesés 18 százalék. A szállodaszövetség képviselője szerint pozitívum, hogy emelkedik a belföldi turisták száma. 
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Befejeződött az aratás, az átlagosnál jobb lett a termés 
Szlovákiában befejeződött az idei gabonatermés betakarítása, mely rekordokat nem döntött ugyan, de az átlagnak 
megfelelő eredményeket hozott. Idén átlagosan 5,48 tonnás hektárhozamot értek el Szlovák Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kamara (SPPK) tagjai a sűrű vetésű gabonaféléknél. Ez 2015 óta a második legjobb hektárhozamnak 
számít. Az SPPK tagjai idén összesen 2,48 millió tonna sűrű vetésű gabonát takarítottak be. Ezen a téren a legjobb termés 
2016-ban volt, akkor elérte az 5,71 tonnás átlagos hektárhozamot. 
 
Kivonul a szlovák piacról a legnagyobb alternatív áramszolgáltató 
Szlovákia legnagyobb nem állami áramszolgáltatója, a Slovakia Energy szeptember 30-án kérvényezte az Árszabályozási 
Hivatalnál (ÚRSO) az elektromos árammal és földgázzal való kereskedelmi engedély visszavonását, illetve kért a 
lehetőséget tevékenységének mihamarabbi beszüntetésére a szlovák piacon.   A cég nem titkolja, hogy az áremelkedés 
és a szlovák árszabályozás áll a döntés hátterében. 
 
Nem hoznak be több radioaktív hulladékot Szlovákiába 
A szlovák parlament elfogadta a környezetvédelemről szóló törvény módosítását. Ez kimondja, hogy tilos behozni az 
országba olyan radioaktív hulladékot, mely nem szlovák eredetű.  Az a jogi személy, aki 2021. október 1-je után érvénybe 
lépett szerződés alapján visz be Szlovákiába 2021. december 31. után olyan radioaktív hulladékot, melyet nem az 
országban állítottak elő, köteles azt visszajuttatni a feladónak. 
 
FORRÁS: 
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Szlovénia 
 
Az EBB 30 millió eurót kölcsönt biztosít a szlovén kkv-k támogatására 
Az Európai Beruházási Bank (EIB) 30 millió euró (34,6 millió dollár) hitelt tervez nyújtani a Szlovén Regionális Fejlesztési 
Alapnak (SRDF), hogy felgyorsítsa a szlovén kis- és középvállalkozások (kkv-k), közepes tőkeértékű vállalatok és 
önkormányzatok koronavírus-járvány okozta válságból való kilábalását. A finanszírozásból új hitelkeretet hoznak létre, 
amelyet a járvány által leginkább sújtott mezőgazdasági, feldolgozóipari és szolgáltatási ágazatában működő vállalatok 
vehetnek igénybe. 
 
Szlovéniában 2,4% volt az éves fogyasztói árinfláció szeptemberben 
Szlovéniában a fogyasztói árak szeptemberben 2,4%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, miután 
augusztusban 2,1%-kal emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak szeptemberben 0,1%-kal csökkentek, 
az augusztusi 0,1%-os növekedést követően. 
 
Szlovénia felfüggesztette a Janssen-oltás használatát 
Szlovénia úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a Johnson and Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni 
egyadagos oltóanyagának alkalmazását, amíg ki nem derül, van-e összefüggés egy haláleset és a vakcina használata 
között. 
 
A korlátozások ellenére megint tüntetettek Szlovéniában a járványügyi intézkedések ellen 
Noha a szlovén kormány október 5-6-ra, az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó idejére Ljubljana egyes területein, Bledben 
és Brdo pri Kranjuban korlátozta a szabad mozgást, néhány ezren ismét tüntettek Ljubljana főterén, a Köztársaság téren. 
Szlovéniában negyedik hete tüntetnek a kormány és az által hozott járványügyi intézkedések ellen. 
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Európai Unió 
 
Felmelegítik az amerikai - európai kereskedelmi kapcsolatokat 
Az Európai Unió és az Egyesült Államok úgy döntött, megerősíti az utóbbi időben meggyengült szövetségét. 
Szorosabban együttműködnek kereskedelmi és ipari kérdésekben, és a geopolitikai riválisok legyőzésében is. Legalábbis 
erről egyeztek meg a Tudományos és Technológiai Tanács ülésén. A tervek szerint együttműködnek majd a mesterséges 

intelligencia fejlesztése és a félvezetőgyártás terén is. Tervek bőséggel vannak. 
 
Az EU szigorítaná a műanyaghulladékok exportját 
Az EU tovább szigorítaná a műanyaghulladékok exportjának szabályait. A bizottság környezetvédelmi biztosa szerint a 
jövőben csak akkor szállíthatnák Európán kívülre a szemetet, ha a célországban van kapacitás a feldolgozására. Eddig 
összesen tíz milliárd donnányi műanyag szemetet termelt az emberiség. Egy friss tanulmány szerint ebből 6 milliárd 
tonna nem került újrafeldolgozásra. 
 
Készpénzben fizetnek a légitársaságok 
Jobban fogja tájékoztatni, és hamarabb fogja kártalanítani a járattörlések miatt hoppon maradt utasokat az a 16 
légitársaság, amely megállapodtak erről az Európai Bizottsággal. Az Unió igazságügyi biztosa, Didier Reynerds azt 
mondta, hogy „a pandémia kezdetén néhány légitársaság voucherekkel kárpótolta az utasokat. Ezzel megsértették az 
EU fogyasztóvédelmi szabályait. Ez elfogadhatatlan volt. Örömmel mondhatom, hogy közös erőfeszítéseink nyomán 
legtöbbjük visszaváltja a kuponokat.” 
 
Brüsszel páros lábbal szállt bele a Volkswagenbe – Európai szintű kártérítést követelnek a dízelbotrány miatt, amely több 
tízezer magyar autóst is érinthet 
Vélhetően sokak számára meglepő és váratlan közleménnyel rukkoltak elő a brüsszeli bürokraták, amelyben hat évvel a 
dízelbotrány kirobbanása után arra szólították fel a Volkswagen csoportot, hogy az ügyben érintett összes 
járműtulajdonost kártalanítsák az Európai Unióban. A német autógyártó Németországot kivéve ettől mostanáig mereven 
elzárkózott, mondván, a végrehajtott visszahívási akcióknak, elvégzett javításoknak köszönhetően az összes jármű 
biztonságos és megfelel a jogszabályi követelményeknek, a tulajdonosok pedig nem szenvedtek anyagi kárt. 
 
Tizenhárom éves csúcson az euróövezet inflációja 
Az eurózóna inflációja a múlt hónapban 13 éves csúcsot ért el, és úgy tűnik, még magasabbra fog ugrani, ami árnyalhatja 
az Európai Központi Banknak az áremelkedés átmeneti jellegével kapcsolatos véleményét. Az euróövezet 19 
tagországában a fogyasztói árak éves inflációja szeptemberben 3,4 százalékra gyorsult az egy hónappal korábbi 3-ról, ez 
2008 szeptembere óta a legmagasabb érték, és éppen csak meghaladja a 3,3-es elemzői várakozást – közölte az Eurostat. 
 
Történelmi csúcson a földgáz ára Európában 
A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF novemberi határidős jegyzésében a földgáz ezer köbméterenként 1197 
dollárba, azaz megawattóraként 100 euróba került eddigi napi maximumán. 
 
Európai háztartások milliói maradhatnak fűtés nélkül a télen 
A gazdaságok kilábalását fenyegetik világszerte a folyamatosan növekvő energiaárak, amelyek negatív hatással lesz a 
befektetésekkel kapcsolatos döntésekre és aránytalanul súlyosan érinti majd a lakosság legszegényebb részét. 
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Kritikus a helyzet az energiapiacon, akár uniós beavatkozás is jöhet 
Az energiaárak emelkedése miatt több európai ország is úgy véli, hogy valamilyen beavatkozásra van szükség az európai 
energiapiacon. Az Európai Unió kormányai a héten tárgyalásokat folytatnak arról, hogy az energiaárak emelkedése 
összehangolt választ igényel-e, miközben a vezetők mérlegelik az európai zöld átmenetre és a téli fűtési szezon előtt a 
fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásokat, következményeket, írja a Reuters. 
 
A nyugat-balkáni bővítés még mindig csak ígéret, világos napirend nélkül  
Az EU hitelességi válsággal néz szembe a Nyugat-Balkánon. Az unióhoz való csatlakozás ismételt ígéretei, valódi 
előrelépés nélkül, feszültséget szítanak a térségben. Miközben a vezetők szlovéniai csúcstalálkozón találkoznak szerdán, 
hogy megvitassák a hat nemzet csatlakozását az EU-hoz, megvizsgáljuk, miért zárkózik el az EU a bővítéstől, és ez milyen 
következményekkel jár. 
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FÁK-térség 
 
Oroszország: az EU vizsgálja, hogy Oroszország mesterségesen nyomja-e fel a gázárakat 
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított azon panaszok kivizsgálására, amelyek szerint az orosz Gazprom mesterségesen 
hajtja fel a földgáz árát a kontinens egyik legfőbb ellátójaként. A Reuters hírügynökség szerint bár a vállalat teljesíti 
kötelezettségeit a meglévő hosszú távú szerződései alapján, nem köt újabb szállítási megállapodásokat. Ez pedig 
egyesek szerint felveti annak gyanúját, hogy szándékosan a már egyébként is rekordmagas európai gázárak 
emelkedésére játszik-e. A Gazprom és a Kreml többször is hangsúlyozta, hogy Oroszország a fennálló szerződései alapján 
folyamatosan ellátja ügyfeleit a megfelelő mennyiségű földgázzal. 
 
Oroszország: bekeményít a Gazprom - az orosz gázellátás az első 
Oroszország első számú gáztermelője a hazai piac ellátását az exporteladások elé helyezi, mert várhatóan hosszú és 
hideg lesz a tél – közölte az Interfax tudósítása szerint a vállalat egyik vezetője. A földgáz iránti kereslet jelentősen 
megugrott az utóbbi időben, részben az alacsony készletek, részben pedig amiatt, mert folyamatosan állnak talpra 
globálisan a gazdaságok a koronavírus-járvány okozta válságból. A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF 
novemberi határidős jegyzésében a földgáz ára ezer köbméterenként 1228,8 dollárra, azaz megawattóránként 102,45 
euróra ugrott október 5-én. Norvégia, Algéria és a cseppfolyósított gáz (LNG) forgalmazói mellett a Gazprom Európa 
legjelentősebb gázellátója, amely teljesítette a korábban megkötött hosszú távú szerződésekben vállalt kötelezettségeit, 
de újabb megállapodásokat nem ír alá, ami a Reuters szerint szintén hozzájárul az árak emelkedéséhez. 
 
Oroszország: javul a helyzet 
Oroszországban augusztusban a szakértők által vártnál nagyobb mértékben nőtt a kiskereskedelmi forgalom és 
stagnálás helyett csökkent a munkanélküliség. Az orosz statisztikai hivatal azt közölte, hogy augusztusban a 
munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra süllyedt a júliusi 4,5 százalékról. Az elemzői várakozások átlagában a júliusival 
megegyező, 4,5 százalék szerepelt augusztusra. A munkanélküliek száma júliussal összevetve 74 ezerrel, 3 millió 356 
ezerre csökkent augusztusban. Egy éve augusztusban jóval nagyobb mértékű, 6,4 százalékos munkanélküliséget mértek 
Oroszországban. Ugyancsak a statisztikai hivatal kimutatása szerint augusztusban a kiskereskedelmi forgalom 
növekedése éves összevetésben 5,3 százalékra gyorsult a júliusi 5,1 százalékról. Elemzők kisebb, 5,2 százalékos 
forgalomnövekedésre számítottak augusztusban. Oroszországban az idei első nyolc hónapban a kiskereskedelmi 
forgalom 8,8 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. 
 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20211005/kritikus-a-helyzet-az-energiapiacon-akar-unios-beavatkozas-is-johet-503824
https://hu.euronews.com/2021/10/05/a-nyugat-balkani-bovites-meg-mindig-csak-igeret-vilagos-napirend-nelkul
http://www.hu.euronews.com/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-eu-vizsgalja-hogy-oroszorszag-mestersegesen-nyomja-e-fel-a-gazarakat/31495572.html
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/10/bekemenyit-a-gazprom-az-orosz-gazellatas-az-elso?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
http://www.atv.hu/kulfold/20211004-javul-a-helyzet-oroszorszagban/hirkereso


Oroszország: körözést adtak ki a Sberbank egyik alelnöke ellen 
Különösen nagy kárt okozó csalás címén körözést adott ki az orosz belügyminisztérium pénteken Marina Rakova, a 
Sberbank egyik alelnöke, volt közoktatási miniszterhelyettes ellen. A vád szerint Rakova 2019-ben 
miniszterhelyettesként jogellenesen rendelkezett az Új Típusú Oktatásfejlesztési Alapnak nyújtandó állami 
támogatásról. Makszim Inkint, az alap volt vezérigazgatóját és volt helyettesét, Jevgenyij Zakot csütörtökön őrizetbe 
vették. Az orosz belügyminiszter szerint a vádlottak több mint 50 millió rubelt (jelenlegi árfolyamon több mint 212 millió 
forintot) tulajdonítottak el. A TASZSZ hírügynökség úgy értesült, hogy Rakova Ukrajnába szökött. A Sberbank 
Oroszország és Kelet-Európa legnagyobb bankja. Rakova 2020 óta a bank digitális oktatási platformjaiért felelős 
alelnöke. 
 
Oroszország: engedélyezi a WHO a Szputnyik V-t 
Az Egészségügyi Világszervezet az orosz vakcina gyártási folyamatát vizsgáló júliusi jelentésében kifogásolta a védőoltás 
gyártási folyamatának egyik elemét. A gyártó időközben bejelentette, hogy teljes mértékben megoldották a fiolák 
töltésével kapcsolatos problémát, ezzel sikerült elhárítani az akadályokat a Szputnyik V WHO általi engedélyeztetése 
útjából – közölte Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter Genfben, ahol Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, a WHO 
főigazgatójával tárgyalt. „Tudomásul vették a Szputnyik V vakcina népszerűsítésével és regisztrációjával kapcsolatos 
orosz álláspontot, és mára sikerült teljességgel tisztázni minden kérdést. Mostanra elhárítottunk minden akadályozó 
tényezőt, így nem látjuk akadályát a további munkának, és ezt megerősítette a főigazgató.” Az Egészségügyi 
Világszervezet egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. A világ több mint hetven országában engedélyezett 
Szputnyik V védőoltást jelenleg a WHO mellett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálja. A WHO és az 
amszterdami székhelyű uniós ügynökség jóváhagyása új piacokat nyithat meg az orosz védőoltás előtt, különösen 
Európában. 
 
Oroszország: kilencszáz fölé emelkedett a napi halálozások száma 
Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 929-en haltak meg koronavírus-fertőzés következtében a szerdán közzétett 
hivatalos adatok szerint. Ez a legmagasabb szám a járvány kezdete óta. Ezzel a halálos áldozatok száma 212 625-re nőtt. 
A nem véglegesített halálozási ráta 2,77 százalék. Az igazolt fertőzöttek száma 25 133-mal 7 662 560-ra emelkedett. A 
napi növekmény 0,33 százalék, az új esetek 8,7 százaléka volt tünetmentes. Az országban 671 035 aktív esetet tartanak 
számon. A felépültek száma 19 841-gyel 6 778 900-ra nőtt. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 194,5 millió, 
az elmúlt napon pedig 443 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 356 769 
embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. 
 
Kazahsztán: COVID-19 járványhelyzet és kapcsolódó intézkedések 
A járványügyi tárcaközi bizottság döntése szerint szeptember 27-től többek között már rendezhetők nagyobb családi 
események, konferenciák, kiállítások 50%-os telítettség mellett, zöld asikkal rendelkezők részvételével. A közeljövőben 
megszüntetik a normál útlevelek esetében az átmenetileg visszaállított vízumkényszert és visszaállítják a vízummentes 
beutazást 30 olyan ország vonatkozásában, ahol kedvező a járványügyi helyzet, illetve megfelelően magas a beoltottak 
aránya. Az érintett országok között van Magyarország is. A vízummentes beutazás lehetősége bevezetésének időpontja 
még nem ismert, illetve a döntés jogi erőre csak a járványügyi főorvos vonatkozó rendeletének megjelenésével 
emelkedik.  
 
Kazahsztán: a Befektetői Tanács ülése  
A testület Aszkar Mamin miniszterelnök elnöklésével megvitatta az Ökológiai, Geológiai és Természeti Erőforrások 
Minisztériuma, a Baiterek Nemzeti Vagyonkezelő Holding, illetve Zhambil (107 projekt) és Akmola (330 projekt) régiók 
által a 2021-2025-ös időszakra előterjesztett befektetési projekteket. A Minisztérium projektjei közé tartozik többek 
között Nur-Sultan, Aktobe, Simkent, Ust-Kamenogorsk, Karaganda és Almati városokban hulladékégető művek építése 
hulladékenergia termelése céljából, együttműködés erősítése külföldi partnerekkel többek között az altalaj kutatása, 
halfarmok létesítése, a kaszpi-tengeri halászat fejlesztése céljából, az ökoturizmus megteremtése a nemzeti parkok 
területén. A Kazakh Invest elnöke elmondta, jelenleg 12 milliárd USD összértékben 57 projekt megvalósításán dolgoznak 
elsősorban a mezőgazdaság és élelmiszeripar, a bányászat és a vegyipar, a gyógyszergyártás, az energetika és az 
építőanyag-ipar, valamint a szállítás és logisztika területén. 
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Kazahsztán: kész közeli állapotban van a koncepció a karbonsemlegesség elérésére  
A közép-ázsiai államok és az Egyesült Államok klímaügyi C5+1 miniszteri találkozóján Szerikkali Brekeshev kazah 
ökológiai miniszter megerősítette, Kazahsztán 2060-as szén-dioxid semlegességi koncepciója a kidolgozás utolsó 
szakaszában van. Brekeshev megjegyezte, Kazahsztán aktívan fejleszti az üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozó szabályozást, hogy összekapcsolja a kibocsátáskereskedelmet más nemzetközi platformokkal. "Az előzetes 
eredmények azt mutatták, hogy javítani kell az energiahatékonyságot és 2060-ra a megújuló energiaforrások 82%-át kell 
elérni a 2020-as 3%-hoz képest. A szénerőművek hozzájárulását a jelenlegi 69%-hoz képest nullára kell csökkenteni. 
Tekintettel arra, hogy Kazahsztán gazdasága energiaigényes, ez fontos, de nagy kihívást jelentő cél” - mondta Brekeshev. 
A miniszter megjegyezte, hogy Kazahsztán jelenleg az államfő kérésére vizsgálja a biztonságos atomenergia 
fejlesztésének lehetőségét. 
 
Azerbajdzsán: közeljövőben új ipari parkok létrehozását tervezik 
Ezt Mikail Jabbarov azeri gazdasági miniszter nyilatkozta. A miniszter véleménye szerint Azerbajdzsán számára új 
gazdasági lehetőségek nyíltak meg azzal, hogy területeit felszabadították az örmény megszállás alól. Jabbarov elmondta, 
hogy a jelenlegi cél ezeken a területeken az életminőség biztosítása és az „okos falvak” létrehozását célzó projektek 
megvalósítása. A közelmúltban megkezdődött egy ipari park létrehozása Agdamban, valamint számos további ipari park 
létrehozását tervezik ezeken a területeken.  
 
Azerbajdzsán: a gazdaság finanszírozása 
Azerbajdzsánban a vállalkozási szektornak nyújtott állami támogatás keretében 2021. január-augusztusában 48,4 millió 
manát (28,5 millió USD) összegű kedvezményes hitelt bocsátottak ki 945 beruházási projekt finanszírozására. A 
kedvezményes hiteleket 59,2 százalékban mezőgazdasági vállalkozók, 24,2 százalékát ipari termékek előállításával és 
feldolgozásával foglalkozó vállalkozások, 16,6 százaléka pedig egyéb területeken került felhasználásra. A hiteleket 
elsődlegesen 97,5 százalékban kis- és középvállalkozások vették igénybe.  
 
Azerbajdzsán: jóváhagyták a 2022-es költségvetést 
A Minisztertanács jóváhagyta Azerbajdzsán 2022-re vonatkozó állami és konszolidált költségvetésének tervezetét. A 
határozat szerint „Azerbajdzsán 2022-re vonatkozó állami projektjei és konszolidált költségvetése, valamint a következő 
három év konszolidált költségvetésének mutatói, továbbá Azerbajdzsán gazdasági és társadalmi fejlődésének 
koncepciója és előrejelzései 2022-re és a következő három évre” vonatkozóan jóváhagyásra kerültek. 
 
Ukrajna: elektronikusan állítják ki a beteglapokat Ukrajnában 
Október 1-jétől a beteglapokat kizárólag az elektronikus adatbázisban állítják ki Ukrajnában. A döntést Mihajlo Raduckij, 
a Legfelső Tanács nemzeti egészségügyi bizottságának vezetője jelentette be. A szeptember 27-i adatok szerint 137 ezer 
egészségügyi dolgozó végzett el online képzést, és 2,9 ezer egészségügyi intézmény állít ki elektronikus beteglapokat. 
Az elektronikus rendszer lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy hány beteglapot állít ki az orvos. Minden 
dokumentumot jóvá kell hagyni az egészségügyi dolgozó saját elektronikus aláírásával – ismertette Raduckij. 
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Kína 

 
Feszültség az Egyesült Államok és Kína között - Találkozót tartanak Svájcban 
Svájcban találkozik egymással Jang Csie-csi, a Kínai Kommunista Párt (KKP) vezető külügyi tisztségviselője és Jake 
Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, hogy tárgyaljon egymással a két ország közötti feszültség csökkentése 
érdekében - közölte kedden a Fehér Ház. A találkozóra Sullivan brüsszeli és párizsi látogatását megelőzően kerül sor. 
Emily Horne, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője szerint Sullivan és Jang Zürichben találkozik 
egymással, mintegy folytatásaként a Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti szeptember 9-i 
telefonbeszélgetésnek. 
 
Figyelmeztették a világot: katasztrófával járna Tajvan elfoglalása 
A tajvani elnök szerint katasztrofális következményekkel járna az ázsiai békére nézve, ha Kína elfoglalná Tajvant. Caj Jing-
ven emellett leszögezte, hogy Tajvan mindent meg fog tenni saját védelmének biztosítása érdekében – írja a Reuters. Az 
elnök írása azt követően jelent meg, hogy péntek óta összesen 148 kínai felségjelzésű repülő próbált meg behatolni a 
tajvani légvédelmi azonosítási zónába (ADIZ), amely eddig nem látott nyomásgyakorlásnak könyvelhető el Peking 
részéről. 
 
Egyre több az aggasztó jel a kínai ingatlanpiacon, újabb óriáscég dőlhet be 
A hitelminősítők leminősítették a Fantasia Holdings és a Sinic Holdings kínai ingatlanfejlesztőket a bizonytalan pénzügyi 
helyzetükből eredő kockázatok miatt. A Fantasia Holdings nem fizetett vissza egy hétfőn lejáró kötvényt - közölte a cég 
a hongkongi tőzsdének hétfő este benyújtott dokumentumban. Az Evergrande adósságválságának berobbanása után 
egyre több aggasztó jelet lehet látni a kínai ingatlanpiaci helyzettel kapcsolatban, miután egy ingatlanfejlesztő ma nem 
teljesítette kötvény kifizetését. A Fantasia Holdings további intézkedésig felfüggesztette részvényeinek kereskedését 
szeptember 9 óta - a részvények idén már közel 60 százalékot zuhantak. 
 
Kína mesterséges intelligenciával tarolhatja le a világot 
A SenseTime Kína egyik legnagyobb reménysége a mesterséges intelligencia szektorban zajló globális versenyben. A 
vállalat, amely a kínai kormány támogatását élvezi, idén tervez a tőzsdére lépni, de a nemzetközi terjeszkedés 
tekintetében a nyugati országok ellenséges fellépése akadályozhatja. A SenseTime elsősorban arcfelismerő szoftverével 
lépett be a köztudatba és olyan intézményi befektetők állnak mögötte, mint a SoftBank, az Alibaba, a Tiger Global és a 
Silver Lake, amelyek 3 milliárd dollárnyi tőkét bocsátottak a rendelkezésére.  
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A Világbank felfelé módosította a török gazdaság növekedési előrejelzését 
A Világbank 8,5 százalékra emelte a török GDP 2021-es növekedési előrejelzését. A bank júliusi előrejelzésében még 5 
százalékos bővülést prognosztizált. A növekedés tovább erősödött 2021 első felében, mivel az oltások bevezetése 
lehetővé tette a COVID-19 korlátozások enyhítését, támogatva a szolgáltatási tevékenység és a kiskereskedelmi 
értékesítés bővülését. Ugyanakkor az inflációs nyomás a közeljövőben tovább növekedhet a jelentés szerint. 
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Elszabadult a török infláció 
Szeptemberben 19,58 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, ami 2019 márciusa óta 
a legmagasabb érték, és bőven meghaladja a jegybanki alapkamat 18 százalékos szintjét. Elemzők még rosszabb adatra, 
19,7 százalékra számítottak az augusztusban mért 19,25 százalék után. Erdogan elnök meggyőződése, hogy egy erős 
kamatcsökkentés felpörgetné a gazdaságot, így hónapok óta nyomást gyakorol a központi bankra, hogy monetáris 
ösztönző intézkedésekkel támogassa a hitelezést, az exportot és a munkahelyteremtést. A jegybank monetáris politikai 
bizottsága végül szeptemberben 1 százalékponttal 18%-ra vitte le az irányadó, egyhetes repokamatot, miután az előző 
öt ülésén egyikén sem változtatott rajta. Az utóbbi több mint négy évben, 2017 februárja óta szinte minden hónapban 
kétszámjegyű volt az éves összevetésű infláció.  
 
Törökország ratifikálta a párizsi klímavédelmi egyezményt 
Törökország ratifikálta a 2015-ös párizsi klímavédelmi egyezményt, utolsóként a világ 19 legnagyobb fejlett és feltörekvő 
gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20-csoportból. A török parlament 353 jelen lévő tagja egyhangúlag 
szavazta meg a megállapodást, amelynek jóváhagyása - az ankarai vezetés szerint - eddig igazságtalannak talált 
rendelkezései miatt váratott magára. Ankara ugyanis azt akarta elérni, hogy mivel Törökország a globális károsanyag-
kibocsájtás elenyésző részéért, 0,7 százalékáért felelős, az egyezmény értelmében ne tekintsék fejlett országnak, mivel 
akkor aránytalanul nagyobb kötelezettség terhelné. A jelen állapotok szerint Törökország a párizsi klímavédelmi 
egyezmény függelékének első csoportjában van feltüntetve az iparosodott államok között. A török parlament ezért úgy 
nyilatkozott, hogy Törökország fejlődő államként ratifikálja a megállapodást, amelyet mindaddig teljesíteni fog, amíg 
„az nem árt gazdasági és társadalmi fejlődésének”. 
 
Török-Magyar Stratégiai Együttműködési Tanács 
Megállapodás született arról, hogy a Török-Magyar Stratégiai Együttműködési Tanács következő ülése november 11-én 
Isztambulban kerül megrendezésre Recep Tayyip Erdogan elnök és Orbán Viktor miniszterelnök elnöklésével - közölte 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően, hogy Varsóban találkozott Mevlüt Cavusoglu török 
külügyminiszterrel. A magyar miniszter szerint a két ország közti együttműködés egyértelmű sikertörténetté vált, amit 
jól mutatnak a számok: kereskedelmi forgalmunk idén 40 százalékkal nőtt, év végére eléri a 4 milliárd dollárt. A török 
hallgatók számára biztosított 150 főnyi ösztöndíjra, több mint 1800 fő jelentkezett. 
 
Még szorosabbra fűzi viszonyát Vlagyimir Putyinnal Törökország 
Törökország további védelmi ipari, űripari, valamint energiaügyi együttműködésekről folytat megbeszéléseket 
Oroszországgal. Recep Tayyip Erdogan török elnök Szocsiban találkozott Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Ankara az 
energiaellátás terén is további közös projekteket szeretne Moszkvával. Az orosz fél várhatóan 2023 májusában készül el 
a Dél-Törökországban épülő akkuyui atomerőmű első reaktorával, és felmerült, hogy a tervezett két további atomerőmű 
építésével is Oroszországot bíznák meg. 
 
Törökország fejlesztési alapot hoz létre az exportőrök számára 
Törökország olyan fejlesztési alapot tervez létrehozni, amelynek szerkezete hasonló lesz az ország hitelgarancia-
alapjához. Az Exportfejlesztési Alap (IGF) csak exportorientált lesz, és kezesként jár el az exportőröknek nyújtott 
kölcsönökért. A jelenlegi Kincstári Hitelgarancia Alap (KGF) célja a gazdaság élénkítése a kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott hitelek garantálásával. 
 
A török gyártási tevékenység szeptemberben negyedik hónapja növekszik 
Törökország termelési tevékenysége szeptemberben, negyedik hónapja nőtt, mivel a termelés és az új megrendelések 
száma tovább növekedett, és a cégek több alkalmazottat vettek fel. A tevékenység növekedése valamivel lassabb volt, 
mint az előző hónapban, a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (PMI) szeptemberben 52,5-re csökkent az 
augusztusi 54,1 -ről. 
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Negyedével nőtt a török járműexport az EU-ba 
Az Uludag Járműipari Exportőrök Szövetsége és a Török Exportőrök Tanácsa tájékoztatása szerint a január-szeptember 
időszakban több mint 190 országba és autonóm területre exportáltak, az előző év azonos időszakához viszonyítva 24% 
növekedéssel, 21.248.339.000 USD értékben. A járműipar 2021 első 9 hónapjában 13,2%-kal részesedett a török 
exportból. Országokra lebontva az Európai Unió tagországai török járműipar exportjából 64,5%-ban részesedtek, az 
előző év azonos időszakához viszonyítva 20% növekedéssel, 13.695.361.000 USD értékben. 
 
FORRÁS: 
https://www.dailysabah.com/ 
https://gondola.hu/ 
https://www.hurriyetdailynews.com/ 
https://magyarnemzet.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.trt.net.tr/magyar/ 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Így alakult a foglalkoztatás az Egyesült Államokban 
Szeptemberben az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a foglalkoztatás az Egyesült Államokban a 
bérfizetési és foglalkoztatási nyilvántartással foglalkozó ADP adatfeldolgozó intézet szerdai jelentése alapján. 
 
Rekordra nőtt az USA külkereskedelmi deficitje 
Augusztusban rekordösszegű import mellett az előző havinál és az elemzői várakozásoknál is nagyobb, rekordnagyságú 
deficitje alakult ki az Egyesült Államoknak a termékek és a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmában a washingtoni 
kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Economic Analysis keddi jelentése alapján. 
 
Ezeknél az amerikai nagyvállalatoknál a legboldogabbak munkavállalók 
Éves, anonim felmérése alapján a Comparably idén is elkészítette toplistáját, mely amerikai nagyvállalatoknál a 
legboldogabbak az alkalmazottak – írja a Business Insider. A jellemzően techipari szereplőket felvonultató lista élén az az 
Adobe szerepel, aki a tavalyi változat 50-es felhozatalában még nem kapott helyet, most viszont úgy tűnik, hogy az 500 
fő feletti munkahelyeken igenis a kreatív szoftverfejlesztő cég lett a befutó. 
 
A chiphiány ellenére is rekord negyedévet zárt a Tesla, más gyártók kevésbé lehetnek boldogok 
Rekordnegyedévet zárt a Tesla, már ami a leszállított és legyártott modellek mennyiségét illeti – írta meg az elektromos 
autókat gyártó cég hétvégi sajtóközleményére hivatkozva a Techcrunch. Ezzel Elon Muskék túlszárnyalták az előzetes 
várakozásokat, és dacolnak a globális chiphiánnyal, míg más amerikai autógyártókról ez nem feltétlenül mondható el. 
 
Párizsban tárgyal az amerikai külügyminiszter 
Franciaországba érkezett az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken egy nemzetközi gazdasági konferenciára, de főleg 
amiatt, hogy francia kollégájával a tengeralattjáró-viszályról tárgyaljon. A Washington és Párizs közötti diplomáciai 
kapcsolatok két hete kerültek válságba egy tengeralattjárókat érintő kereskedelmi ügylet miatt. 
 
Hozzászoktak a jóhoz: örökös ingyenpénzt követelnek az amerikaiak 
Rekordszámú aláírás érkezett a petícióra, ami havi 2000 dolláros (615 ezer forintos) segélyt követel az amerikai szövetségi 
kormánytól. 
 
Fél évszázados csúcson a szakszervezetek támogatottsága Amerikában 
A Gallup elemző és tanácsadó cég legutóbbi felmérése alapján kiderült, hogy az amerikaiak 68 százaléka támogatja a 
szakszervezeteket. A cég 1936 óta végez közvéleménykutatást a szakszervezetek megítélésével kapcsolatban és 
legutóbb 1965-ben volt ilyen magas az támogatottsági szint; ekkor 71 százalékot mértek. 
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Ma újraindulhat a kereskedelmi háború Amerika és Kína között 
Joe Biden amerikai elnök kereskedelmi főtanácsadója Katherine Tai várhatóan hétfőn bejelenti, hogy Kína nem 
teljesítette a kereskedelmi háború első fejezetében vállalat kötelezettségeit. A CNBC forrása szerint így az amerikaiak 
újabb lehetséges szankciókat mérlegelnek, akár új vámok is jöhetnek. 
 
Szivárog egy olajvezeték Dél-Kalifornia partjainál: 572 ezer liter olaj ömlött az óceánba 
Hatalmas olajszőnyeg alakult ki a dél-kaliforniai partvidéken egy tengeralatti olajvezeték szivárgása miatt - közölték 
vasárnap az amerikai hatóságok. A tájékoztatás szerint több mint 572 ezer liter olaj szivárgott a Csendes-óceánba. A 
szennyezés miatt le kellett zárni a Los Angelestől délre található Huntington Beach településének strandjait. 
 
FORRÁS: 
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Kanada 

 
Kanadában is csak oltott utasokat szállíthatnak a légitársaságok 
Az észak-amerikai ország bejelentette, hogy csak oltott utasokat szállíthatnak nem csak légi úton, de vasúton is, emellett 
a személyzetnek is kötelező lesz az oltás felvétele. A CNN tudósítása szerint a szabályokat Justin Trudeau miniszterelnök 
jelentette be azzal az indokkal, hogy a választási kampányának egyik fő üzenetét valósítják meg. A szabályok szerint 
október végétől belföldi vasúti, vagy légi forgalomban csak oltottak utazhatnak, a szabály 12 évnél idősebbekre 
vonatkozik, bár lesz egy hónapos átmeneti időszak, amely alatt negatív PCR teszteredményt is elfogadnak. 
 
FORRÁS: 
www.airportal.hu 
 
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Guinea: a junta Mohamed Beavogui-t nevezte ki miniszterelnöknek 
Mamady Doumbouya ezredes, aki szeptember 5 -i katonai puccs után hatalmat szerzett Guineában, október 6-án 
Mohamed Beavogui-t nevezte ki miniszterelnöknek a köztévében olvasott rendeletben. A 68 éves Beavogui rangos 
karriert futott be nemzetközi szervezetekben, köztük az ENSZ-ben, de nincs nemzeti kormányzati tapasztalata, ami 
potenciálisan elhatárolhatja őt az elmúlt évek guineai politikai belharcától. 
 
Nigéria: harcot folytatnak a gyengélkedő olajpálmaágazat újjáélesztéséért 
A 2016-os olajárak zuhanása óta, a COVID-19 világjárvány által tovább súlyosbított gazdasági válságba keveredve Afrika 
legnépesebb országának diverzifikálnia kell gazdaságát és munkahelyeket kell teremtenie több mint 200 millió lakosa 
számára. Afrika legnagyobb olajtermelőjeként és a kontinens legnagyobb gazdaságaként, a GDP tekintetében Nigéria 
úgy döntött, hogy jelentős beruházásokat hajt végre a pálmaolaj-feldolgozóiparban, amelynek a hatvanas években a 
világ vezető termelője volt. 
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Visszaszorulni látszik a negyedik hullám Izraelben, de még mindig magasak a fertőzési adatok 
A koronavírus-járvány negyedik, delta hullámának visszavonulását jelzik az adatok Izraelben - jelentette szerdán a Jediót 
Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Legutóbb július végén, a delta vírusvariánshoz köthető hullám kezdetén mértek a 
keddi adatnál, 2,32-nél alacsonyabb pozitivitási arányt az újonnan teszteltek körében. A kedden elvégzett mintegy 115 
ezer tesztből ugyanis csak 2502 bizonyult pozitívnak, míg augusztusban és szeptemberben ez a szám jóval magasabb 
volt, szeptember elején pedig a 8 százalékot is meghaladta a mutató. 
 
Akár már november elsejétől utazhatnak turisták Izraelbe 
Az izraeli kormány fontolóra veszi azt a tervet, hogy a jövő hónaptól kezdődően, másfél év elteltével a turisták teljes 
beutazási tilalma után újra megnyitják az országot a külföldi turisták előtt. Az Arutz7 értesülései szerint a koronavírus-
kabinet vasárnap este az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott tervekről döntött, amelyek lehetővé tennék a 
turisták számára, hogy belépjenek az országba, akkor is, ha egyénileg érkeznek, és nem szervezett turistacsoportok 
részeként. 
 
Angela Merkel utolsó kancellári útja Izraelbe vezet 
Angela Merkel leköszönő német kancellár október 10 -én Izraelbe utazik búcsúútjára – erősítette meg Naftali Bennett 
miniszterelnök hivatala vasárnap. Az Arutz7 információi szerint Merkel látogatása során találkozik Jichák Herzog elnökkel 
és Jair Lapid külügyminiszterrel, és várhatóan részt vesz az izraeli kabinet ülésén Jeruzsálemben – írta meg a Neokohn. 
 
Lényegesen kevesebb mellékhatást észleltek Izraelben a harmadik oltás után 
Izraelben a koronavírus elleni harmadik oltás után kevesebb mellékhatást észleltek, mint az első kettő után -jelentette a 
The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportál pénteken. 
 
Elhalasztották Izraelben az új védettségi igazolvány bevezetését 
Az izraeli egészségügyi minisztérium internetes nyilvántartási rendszere nem bírt el a tömeges védettségi-igazolvány-
igényléssel. 
 
Döntött az OPEC+, tépik az olajat a befektetők 
Az OPEC+ hétfőn megállapodott abban, hogy tartja magát a meglévő megállapodáshoz, amely szerint novemberben 
napi 400 000 hordóval növeli az olajkitermelést, annak ellenére, hogy a fogyasztók több nyersolajra-termelésre szólítanak 
fel, és az árak emelkedése veszélyezteti a világjárványból való gazdasági kilábalást. Az OPEC+, a nagy fogyasztók - 
például az Egyesült Államok és India - nyomása alatt van, hogy növelje a készleteket, miután az olajárak idén 50 
százalékkal emelkedtek. 
 
Szaúd-Arábia 2022. évi költségvetése - előzetes tervezet 
A Költségvetési Fenntarthatósági Program jegyében a fiskális fegyelem és a hosszútávú fenntartható gazdasági fejlődés 
szempontjainak figyelembevételével készült el Szaúd-Arábia 2022. évi előzetes költségvetése. A tervezet alapján az 
ország 2022-re 903 Mrd SAR (240,8 Mrd USD) bevétel és 955 Mrd SAR (254,7 Mrd USD) kiadás mellett, 52 Mrd SAR (13,9 
Mrd USD) deficittel és 7,5%-os reál GDP növekedéssel számol. A most közölt sarokszámok jelentős javulást mutatnak 
2021-hez képest: bevételi oldalon 6,4%-es emelkedéssel, míg a kiadási oldalon 3,5%-os csökkenéssel. 
 
Egyiptomba, Jordániába indít télen új járatot Budapestről a Wizz Air 
Egyiptomi és jordániai járatokat indít a Wizz Air Budapestről, decembertől az egyiptomi Hurghadába, valamint a jordániai 
Ammánba és Akabába üzemeltet majd közvetlen járatot – tette közzé a diszkont légitársaság. Hurghadába december 18-
tól kezdve heti egy járatot üzemeltet a Wizz Air Budapestről, szombatonként, Ammánba hétfői és pénteki napokon repül 
majd december 17-től, Akaba városába pedig szerdánként és vasárnaponként lehet utazni Wizz Airrel december 16-tól. 
Akaba városába jelenleg nincs közvetlen járat Budapestről, Ammán városába a Ryanair üzemeltet közvetlen járatot, 
Hurghadába pedig átszállással lehet eljutni a Budapest Airport útvonaltervezője szerint. 
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Díjazták a Magyar Pavilont a Dubaji Világkiállításon 
Pénteken nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt az Expo 2020 Dubai, ami magyar szempontból is jól indult, hiszen 
tematikája alapján a Magyar Pavilon nyerte el a Time Out Dubai újságíróinak elismerését, miután a világkiállításon 
résztvevő 192 pavilon közül a 15 legkülönlegesebb közé került – adta hírül az MTI. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 
honlapján közölte: a szervezők több mint egymillió látogatót várnak a következő fél évben a Magyar Pavilonba. 
 
A flydubai légitársaság járatokat indít Budapestre is 
A flydubai légitársaság októbertől járatokat indít Budapestre és Varsóba - a dubaji székhelyű légitársaság hetente 
négyszer szállít utasokat a Dubaj nemzetközi repülőteréről a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre (BUD) és 
naponta a Varsó Chopin repülőtérre - közölte a flydubai az MTI-vel. Arról is beszámoltak, hogy a Budapest-Dubaj 
járatokon a menettérti repülőjegyek árai a business osztályon 523 700 forinttól, az Economy Class Lite osztályon pedig 
86 792 forinttól indulnak. 
 
Belépett a Siemens az egyiptomi nagy vasútépítési projektbe  
Hárommilliárd dollár értékű komplex, kulcsrakész vasúti rendszer kiépítésére szóló szerződést írta alá a Siemens Mobility 
Egyiptomban. A felek által történelminek nevezett megállapodás az első nagy sebességű, villamosított vasúti fővonalat 
és teherszállító vonalat létesíti, s ezzel átalakítja az Egyiptomi Arab Köztársaság közlekedését -írta közleményében a 
közlekedési vállalat. 
 
Szaúd-Arábiában építik meg a világ legnagyobb zöld hidrogénüzemét 
Az Air Products & Chemicals amerikai ipari gázszolgáltató óriásvállalat bejelentette, hogy Szaúd-Arábiában egy 4 
gigawattnyi szél- és napenergiával működő zöld hidrogénüzemet tervez építeni, amely a világ eddigi legnagyobb ilyen 
projektje. Az 5 milliárd dolláros üzem az Air Products, a szaúd-arábiai ACWA Power és egy új megaváros, Neom közös 
tulajdonában lesz. A várost Szaúd-Arábia Egyiptommal és Jordániával szomszédos határának közelében tervezik. 
 
Párhuzamos pénzügyi rendszer épül a világon: mit tudnak az iszlám fintechek? 
A mostanában egyre többet hangoztatott és egyre mérvadóbb ESG befektetések kapcsán, elsőre talán nem biztos, hogy 
az iszlámra asszociálnánk. A vallási tilalmak olyan etikus gyakorlatotokat eredményeznek, amik sok szempontból fedik a 
fenntarthatósági és szociális szempontokat képviselő vezetési keretrendszer előírásait. A fintechnek köszönhetően az 
iszlám pénzügyi szolgáltatások globális hozzáférhetősége egyre nő, így a fenntarthatóságra törekvő befektetőknek is 
érdemes lenne komolyan venni a szektort. 
 
Először választhatják meg képviselőiket a katariak 
Megkezdődtek a törvényhozási választások a világ egyik leggazdagabb olajmonarchiájában, Katarban. Az ország lakói 
először szavazhatnak arról, hogy kik kerüljenek be a Madzslisz As-Súrába, azaz a törvényhozó tanácsba. A 
szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel nyolckor nyitottak meg, és este hatkor zárnak. Az állampolgárok 294 jelölt - 
köztük 29 nő - közül választhatnak. Az al-Dzsazíra rámutatott: a női jelöltek megjelenése kiemelten fontos a katari nők 
számára, akik befolyása a politikai életben egyre nagyobb. 
 
Diplomáciai botrány: Algéria hazahívta konzultációra párizsi nagykövetét 
A francia vízumkiadás szigorítása miatt haragudott meg az észak-afrikai állam. Algéria hazahívta konzultációra párizsi 
nagykövetét az algériai állampolgárokat érintő francia vízumkiadás szigorítása és Párizs „felelőtlen” kijelentései miatt – 
közölte szombaton az algériai elnöki hivatal. Ez a fejlemény arra utal, hogy tovább mérgesedik a francia-algériai viszony 
Párizsnak az észak-afrikai országokkal szembeni vízumpolitikája miatt. A vízumügyben szombaton telefonon beszélt 
egymással a francia és a tuniszi elnök, és ez alapján a francia-tunéziai viszony sokkal konstruktívabban alakul.  
 
Fordulat az iráni atomalku ügyében 
Hamarosan újrakezdődnek az iráni atomalkuról szóló tárgyalások Bécsben - jelentette be Hoszein Amirabdollahián új 
iráni külügyminiszter szerdán Moszkvában, miután találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Lavrov biztosított 
róla: Irán készen áll, és a nemzetközi közösség azt várja az Egyesült Államoktól, hogy visszatérjen az egyezményhez, és 
felfüggessze az iszlám köztársasággal szembeni "illegális szankciókat". 
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Nehezen hittük volna ezt el pár éve: Izrael nagykövetséget nyitott Bahreinben 
Megnyitotta országa első nagykövetségét Bahrein fővárosában, Manámában Jaír Lapid izraeli külügyminiszter csütörtök 
este - ezt maga a tárcavezető közölte a Twitteren. A nagykövetség avatásán jelen volt Abdel-Latif az-Zajáni bahreini 
külügyminiszter is, akivel a tervek szerint Lapid aláír több kétoldalú, a gazdasági és technológiai együttműködés 
megerősítését célzó megállapodást is. 
 
Kilencen meghaltak az Omán és Irán felett végigsöprő trópusi viharban 
Viharos széllel érkezett a Sahín névre keresztelt trópusi ciklon Irán és Omán egyes részeire, a városokból ezreket kellett 
evakuálni. Így sem tudtak mindenkin segíteni, eddig kilenc áldozata van a viharnak; köztük egy gyerek. A Sahín-ciklon 
120-150 km/h-s viharos széllel érkezett meg, a tengerparti városok Ománban rövid idő alatt víz alá kerültek. A főváros, 
Maszkat repülőterét előre lezárták, elővigyázatosságból pedig leállították az áramszolgáltatást a szomszédos Al-Kurm 
tengerparti övezetben. 
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Ausztrália 

 
Novembertől nyitva Ausztrália határai 
Több mint másfél év után az ausztrál kormány engedélyezi a be- és kiutazást, ezért a Qantas újraindítja főbb külföldi 
járatait, köztük a London és Sydney közti összeköttetés is megint elérhető lesz. A BBC beszámolója emlékeztet arra, 
hogy Ausztrália eddig a saját állampolgárainak sem engedte a kiutazást az országból, így most Scott Morrison kormányfő 
azt mondta: “itt az ideje annak, hogy visszaadjuk az embereknek az életüket”. 
 
Veszélyben Ausztrália gazdasága: Újabb Lehman Brother’s esetről lenne szó? 
Kína egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjével, az Evergrandeval tele vannak a hírek. Az összeomlása a gazdaság minden 
területére hatással lehet, nem csak Kínában. Ha Ausztrália gazdaságát megnézzük, akkor láthatjuk az összefüggést. 
Ausztrália az egyik legnagyobb vasérc exportőrök közé tartozik. Kína a lánc másik felén található fogyasztóként. Az 
ágazatok közül is az ingatlanszektor az egyik legtöbb vasércet felemésztő iparág. Egy Evergrande nagyságú cég, amely 
305 milliárd dolláros adóssággal rendelkezik jelen pillanatban, hatalmas vasérc kereslet kiesést jelentene, amelyet 
Ausztrália is megérezhet. 
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A kereskedelemben áll bosszút az EU Ausztrálián 
A tengeralattjáró-ügy miatt egy hónappal elhalasztják az Ausztrália és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi 
tárgyalások eredetileg október 12-ére kitűzött 12. fordulóját – közölte pénteken egy Canberrában szolgálatot teljesítő, 
meg nem nevezett uniós tisztségviselő. A halasztás tényét megerősítette Dan Tehan ausztrál kereskedelmi miniszter, de 
az okát nem jelölte meg. 
 
Melbourne megdöntötte Buenos Aires rekordját 
Az ausztráliai Melbourne lett a koronavírus-járvány miatt leghosszabb időre zárlat alá vont város a világon, a rekordot 
eddig Buenos Aires tartotta – derült ki hétfőn az AAP ausztrál hírügynökség jelentéséből. Melbourne-t hatodik 
alkalommal, augusztus 5-én vonták karantén alá, az itt élők eddig összesen 246 napot töltöttek már zárlat alatt. Az eddigi 
csúcstartó Buenos Aires volt 234 nappal. 
 
Részben Ausztráliából fedezné áramigényét Szingapúr 
A legkisebb kontinensen megtermelt energiát 800 kilométernyi földfelszíni és 4200 kilométernyi tenger alatti 
nagyfeszültségű vezeték továbbítaná a városállamhoz. Egy több mint 30 milliárd dolláros (9000 milliárd forintos) 
beruházás keretében Ausztráliában terpeszkedő napelemekről fedezné Szingapúr áramigényének 15 százalékát egy Sun 
Cable nevű vállalat.  
 
Dobja a Facebookot a CNN Ausztráliában 
A CNN amerikai hírtelevízió szerdán bejelentette, hogy nem osztja meg többé a híreit a Facebook ausztrál oldalán, miután 
egy bíróság a minap olyan döntést hozott, hogy az adott oldal üzemeltetője felelősségre vonható a hírekhez fűzött 
gyalázkodó felhasználói kommentárok miatt még akkor is, ha a megosztott tartalmak önmagukban nem becsmérlőek. 
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Új-Zéland 

 
Provokatív marketing: új-zélandi pizzéria üzent Grétának 
Az ifjú aktivista nemrégiben a The Guardian hasábjain fakadt ki az új-zélandi miniszterelnökre, Jacinda Arden is, azt 
állítva, „vicces, amikor [a hozzá hasonló] vezetők klímavezérnek hiszik magukat. Ez is mutatja, milyen keveset is tudnak 
valójában a klímaváltozásról”. Egy népszerű új-zélandi pizzérialánc, a Hell Pizza (Pokoli Pizza) mindezekre válaszul nem 
máshol, mint Greta szülővárosában, a svédországi Stockholmban vásárolt óriásplakát-helyeket, azokon pedig a 
következő feliratot helyezték el: Greta elmehet a Pokolba.  A barátságtalan felszólítás alatt, apróbb betűkkel ez 
olvasható: „ha 100 százalékig ökológiai lábnyommentes pizzaszállításra van szüksége Új-Zélandon”. 
 
Új-Zélandra novembertől ismét utazhatnak külföldiek 
Új-Zélandra november 1-jétől ismét utazhatnak külföldiek, de csak azok, akik teljesen be vannak oltva koronavírus ellen, 
és van 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztjük, de nekik is 14 napot karanténban kell tölteniük megérkezésük 
után - jelentette be vasárnap Chris Hipkins járványügyi miniszter. 
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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