
 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a 
külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, 
legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést 
készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az európai uniós 
szakpolitikai aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes 
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé. 
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Ausztria 

 
Novák Katalin gazdasági egyeztetésen volt Ausztriában 
Magyarország és Ausztria évszázadok óta szoros gazdasági és kulturális kapcsolatok révén kötődik egymáshoz, s 
gazdasági kapcsolataik tovább erősödtek - hangsúlyozta Alexander Van der Bellen osztrák elnök Novák Katalin 
köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján Bécsben. Ausztria Magyarország második legfontosabb 
kereskedelmi partnere és harmadik legfontosabb beruházója. Az osztrák elnök arról is beszélt, hogy hogy a gazdasági 
kapcsolatok tovább erősödtek, az osztrák export 2022 első félévében az előző év azonos időszakához képest 40 
százalékkal nőtt, az import Magyarország felől 18 százalékkal. 
 
Osztrák gazdaság: küszöbön a stagfláció 
A bécsi WIFO gazdaságkutató intézet október utolsó napjaiban nyilvánosságra hozott eredményei szerint az osztrák 
gazdaság teljesítménye az első negyedévi 1,3 és a második negyedévi 1,9 százalékos növekedést követően 2022 harmadik 
negyedévében lényegében stagnált, 0,1 százalékkal csökkent a megelőző háromhavihoz képest. Így ez volt az első olyan 
negyedév, amikor az a negatív hangulat, amely korábban csak az üzleti felmérésekben jelent meg, a főbb növekedési 
mutatókban is visszatükröződik. 
 
Nehammer: Ausztria 80-ról 50 százalékra csökkentette az orosz gázfüggőségét 
Ausztria nagymértékben csökkentette az orosz gáztól való függőségét – állítja az osztrák kancellár. Karl Nehammer 
közölte, hogy a korábbi 80 százalékos kitettségüket sikerült 50 százalékra csökkenteniük. Az osztrákok itt nem állnak 
meg, a kancellár Abu-Dzabiba megy további forrásokért.  
 
Napelemben úszik a kis osztrák városka 
Az alig háromezer lakosú, alsó-ausztriai mezővárosban jó ötletnek tartják, hogy a határban lévő bányató felületének 
jelentős részére azért telepítsenek úszó-lebegő napelemes rendszert, hogy az a település igényeit elégítse ki - és: a 
kasszáját gyarapítsa. Grafenwörth amúgy pedig egy csapásra megteheti a klímatudatossá válásának első nagy lépését is. 
 
FORRÁS: 
www.mkik.hu  
www.napi.hu  
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgiumban recessziót prognosztizálnak a bankok 
Belgium 4 legnagyobb bankja gazdasági recessziót prognosztizál. Az ING, a BNPP Fortis, a Belfius és a KBC közös 
nyilatkozatot adott ki november elején, amelyben további gazdasági lassulást jeleznek Belgiumban. Miután két egymást 
követő negyedévben negatív a gazdaság teljesítménye, immáron recesszióról lehet beszélni. A harmadik negyedévében 
0,1, majd a negyedik negyedévben 0,4 százalékkal csökkent a gazdasági növekedés Belgiumban. 
 
Négyezer embert bocsát el a Philips 
A holland Royal Philips egészségügyi technológiai vállalat mintegy négyezer munkahely leépítését tervezi, mivel új 
vezetője megkezdi az üzletág átalakítását, amelyet egy, több millió hibás orvosi eszközük miatt indított jogi eljárás 
sújtott. 
 
Az ukrán menekültek gyorsan feltöltötték a hollandiai állásokat 
Az Ukrajnából elmenekült, Hollandiában menedékre lelt munkaképes felnőttek 83 százaléka talált munkát - közölte a 
Dutch News angol nyelvű holland hírportál november elején az MTI szerint. 
 
FORRÁS: 
www.rtl.be  
www.index.hu  
www.napi.hu  
 
 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/novak-katalin-koztarsasagi-elnok-alexander-van-der-bellen-ausztria.762340.html
https://mkik.hu/hirek/osztrak-gazdasag-kuszobon-a-stagflacio
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/10/nehammer-ausztria-80-rol-50-szazalekra-csokkentette-az-orosz-gazfuggoseget
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http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/les-banques-entrevoient-une-recession-en-belgique-1413290.aspx
https://index.hu/gazdasag/2022/10/25/philips-elbocsatas-egeszsegugy/
https://index.hu/gazdasag/2022/10/25/philips-elbocsatas-egeszsegugy/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ukrajna-menekult-hollandia-munkavallalas-statisztika.762623.html
http://www.rtl.be/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/


Csehország 

 
Brutálisan csökkennek idén a cseh reálbérek a jegybank szerint, és még jövőre sem lesz jó a helyzet 
Csehországban az idén várhatóan 9,4%-kal csökkennek a reálbérek, bár nominálisan 6,4%-kal nőnek. 
 
Kormos fekete füst gomolyog Csehország felett 
Csehországban attól tartanak a szakértők, hogy fokozni fogja a légszennyezést a korábbi fűtési módok visszatérése. 
Válaszul az energiaválságra sokan szénnel, fával, háztartási hulladékkal fűtenek. 
 
Elégedetlenek a csehek az állam válságkezelésével 
A lakosság nagy része kritizálja az energiaválságra adott állami reakciókat. A csehek több mint kétharmada (69%) 
elégedetlen azzal a támogatással, amelyet az állam nyújt a lakosságnak az egyre súlyosabb energiaválság kezelésére. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Egyesült Királyság 

 
Ennyi EU-állampolgár él Angliában és Walesben 
A tavalyi népszámlálás adataira alapuló összesítés szerint az előző, 2011-ben tartott népességfelmérés óta - vagyis tíz év 
alatt - 1,1 millióval 3,6 millióra nőtt azok száma, akik EU-országokból telepedtek át Angliába és Walesbe. Ők az 
életvitelszerűen az Egyesült Királyság e két országában tartózkodó nem brit születésűek 36,4%-át teszik ki. 
 
Felmérés: 2022 októberében már nem szavaznák meg a britek a Brexitet 
Nagy-Britannia 2016-ban tartott népszavazást a Brexitről, de egy új felmérés szerint 2022-ben már nem szavaznák meg 
az Európai Unióból való kilépést. A közvélemény-kutatás eredménye szerint a brit lakosságnak már csak a 43%-a gondolja 
úgy, hogy jó döntés volt az ország kiléptetése az Európai Unióból, míg 57%-uk szerint hiba volt. 
 
Csaknem két éve nem mért mélységben a brit gazdaság aktivitása 
Csaknem két éve nem mért mélypontra süllyedtek és immár három hónapja visszaesést jeleznek a brit gazdaság 
aktivitásának végleges októberi mutatói. A borús számokban az elmúlt hetek belpolitikai és pénzügyi felfordulásainak is 
jelentős szerepük volt. 
 
Három százalékra emelte alapkamatát, két évig tartó recessziót jósol a Bank of England 
Több mint három évtizede nem tapasztalt mértékű, 0,75 százalékpontos emeléssel 3,0%-ra növelte alapkamatát az eddigi 
2,25%-ról a Bank of England. A brit jegybank ugyanakkor azt valószínűsítette, hogy a brit gazdaság két évig tartó - a 
modern brit gazdaságtörténetben példátlanul hosszú - recesszió előtt áll. 
 
Újra 10 százalék felett a brit infláció 
Ismét 10% fölé, a nyáron egyszer már elért 40 évi rekordra gyorsult szeptemberben az éves brit infláció. A brit lakhatási 
költségek nélkül számolt fogyasztói árindex a múlt hónapban 10,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. 
Augusztusban 9,9 százalék volt a tizenkét havi brit infláció. 
 
A brit műanyaghulladék még mindig illegálisan külföldön landol 
Egy pártközi bizottság az Egyesült Királyság műanyaghulladék-kivitelének betiltását szorgalmazza. A brit 
műanyaghulladékot ugyanis még mindig illegálisan rakják le és égetik el külföldön, ami „sokkoló” és 
„visszafordíthatatlan” hatásokhoz járul hozzá az emberi egészségre és a környezetre. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
https://novekedes.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://greendex.hu/ 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221107/brutalisan-csokkennek-iden-a-cseh-realberek-a-jegybank-szerint-es-meg-jovore-sem-lesz-jo-a-helyzet-577091
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/csehorszag-radio-praha-futes-energia-inflacio-rezsiszamla.762743.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/11/elegedetlenek-a-csehek-az-allam-valsagkezelesevel
https://www.portfolio.hu/
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/
https://profitline.hu/ennyi-eu-allampolgar-el-angliaban-es-walesben-441857
https://hu.euronews.com/my-europe/2022/11/03/felmeres-2022-oktobereben-mar-nem-szavaznak-meg-a-britek-a-brexitet
https://novekedes.hu/hirek/csaknem-ket-eve-nem-mert-melysegben-a-brit-gazdasag-aktivitasa
https://novekedes.hu/penzugy/harom-szazalekra-emelte-alapkamatat-a-bank-of-england
https://kitekinto.hu/2022/10/19/gazdasag/ujra-10-szazalek-felett-a-brit-inflacio/202842/
https://greendex.hu/a-brit-muanyaghulladek-meg-mindig-illegalisan-kulfoldon-landol/?utm_source=index.hu&utm_medium=cimlap&utm_campaign=doboz
https://profitline.hu/
https://hu.euronews.com/
https://novekedes.hu/
https://kitekinto.hu/
https://greendex.hu/


Franciaország 

 
Hatalmas lítiumbányát nyitnak Franciaországban 
700 ezer elektromos autó akkumulátorának ellátására alkalmas lítiumbányát nyitnak Franciaországban. 2027-ig Európa 
egyik legnagyobb lítiumbányáját nyitná meg az Imerys ipari ásványi anyagokat gyártó csoport, a Francia-
középhegységben. Az “Emili” névre keresztelt bányaprojektet a francia állam is támogatja. 
 
Párizs egyszerűsítené az atomerőművek építését 
Franciaország jogszabálytervezetet dolgozott ki az új atomerőművek építéséhez szükséges adminisztratív engedélyekkel 
kapcsolatos bürokrácia egyszerűsítésére, mivel a globális energiaválság közepette meg kívánja duplázni nukleáris és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos létesítményeinek számát. Bár egyelőre még az is gondot okoz, hogy meglévő 
atomerőmű-flottáját üzemeltetni tudja. 
 
Külön viszi tőzsdére e-autós üzletágát a Renault 
A Renault külön vinné tőzsdére e-autós üzletágát, amelynél 10 milliárd eurós értékelésre számítanak. A cégben 15 
százalékot birtokló francia államot is értesítették már az ügyletről. A hagyományos motoros üzletágukba egy kínai 
partner szállhat be. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.napi.hu  
 

Horvátország 

 
A minimálbér megemeléséről döntött a horvát kormány 
A horvát kormány 2023. november 1-jével megemelte a minimálbért nettó 4220 kunára (231 ezer forint) az eddigi 3750 
kunáról (202 ezer forint). A mostani emeléssel az elmúlt hat év alatt 50 százalékkal, azaz nettó 1256 kunával (68 ezer 
forint) nőnek az országban a minimálbérek. 
 
Magyar bankok álltak be a horvát INA mögé 
A Mol csoporthoz tartozó horvát INA 300 millió eurós rulírozó hitelkeret-megállapodást írt alá nyolc pénzintézettel, 
utóbbiak közt szerepel az ING Bank magyarországi leánya, az MKB Bank, valamint az OTP csoport horvátországi 
érdekeltsége is. A hitelkeret általános vállalati célokra, többek között beruházásokra használható fel. A 2018-ban 300 
millió dollár összegben megkötött hitelkeretet ezzel az új megállapodással refinanszírozták. 
 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Írország 

 
Kétszáz éves alkoholtörvényt módosít Írország 
Az ír hatóságok bejelentették, hogy módosítják az ország alkoholengedélyezéssel kapcsolatos törvényeit, hogy 
fellendítsék a városi kultúrát és a szórakozóhelyeket. Ahogy Leo Varadkar miniszterelnök-helyettes fogalmazott, Írország 
Európa többi részével egyenrangúan vonzó úti céllá szeretne válni. Mint mondta, sorra zárnak be a vidéki pubok, a helyiek 
pedig ezzel a kultúrájuk fontos elemeit veszítik el. 
 
FORRÁS: 
https://roadster.hu/ 
 
 
 
 
 

https://hu.euronews.com/2022/10/25/hatalmas-litiumbanyat-nyitnak-franciaorszagban
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/franciaorszag-atomenergia-atomeromu-energiaellatas-egyszerusites.762624.html
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/renault-e-auto-uzletag-ipo-luca-de-meo-ampere-horse.762774.html
http://www.hu.euronews.com/
http://www.napi.hu/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/19/a-minimalber-megemeleserol-dontott-a-horvat-kormany
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/10/magyar-bankok-alltak-be-a-horvat-ina-moge
https://hirado.hu/
https://www.vg.hu/
https://roadster.hu/irorszag-alkoholtorveny/
https://roadster.hu/


Lengyelország 

 
A Lengyel Statisztikai Hivatal szerint 17,9% volt a pénzromlás üteme októberben. 
A Lengyel Statisztikai Hivatal (GUS) gyorsjelentése szerint a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árai 2022 októberében 
17,9%-kal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest, és 1,8%-kal nőttek az előző hónaphoz képest. Most is az 
üzemanyagárak emelkedtek a legnagyobb mértékben a tavalyi évhez képest. 
 
Lengyelország is az atomenergiában látja a megoldást 
Lengyelországban a következő években három nagy atomerőmű létesül: az elsőt az amerikai Westinghouse építi a 
tengermelléken, a másodikat dél-koreai technológiával Közép-Lengyelországban létesítik, ahol egy harmadik beruházás 
is tervben van. 
 
Megvan az első szárnyaszegett fecske a lengyel áruházláncok között 
Lengyelországban az egyik nagy áruházlánc úgy döntött, hogy csökkenti nyitavatartási idejét az elszállt energiaköltségek 
miatt. A többi kiskereskedő nem fontolgat ilyen intézkedést. 
 
FORRÁS:  
https://fruitveb.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://www.napi.hu/ 
 

Németország 

 
A német-magyar viszony különleges Európában 
Bár a két ország viszonya volt már jobb is a múltban, nem engedjük el egymás kezét, és meghallgatjuk a másik felet, hogy 
megértsük, és közös megoldásokat találjunk a jelenkor és a jövő kihívásaira. Mert egy jó német-magyar viszony fontos 
mindkét ország, és az egész Európai Unió szempontjából is. Ezek voltak a legfontosabb tanulságai a Budapesten 
megrendezésre került Német-Magyar Fórumnak, melynek fő üzenete a fiatalság bevonása és a párbeszéd voltak. 
 
Harmincmilliárdos beruházásba kezdett a Siemens Magyarországon 
A Siemens Energy Kft. mintegy 30 milliárd forintos beruházással 400 munkahelyet hoz létre a következő években 
Magyarországon, és a projekt részeként most lerakták az alapkövét a német hátterű vállalat új budapesti 
gyártócsarnokának - adta hírül az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése alapján.  
A 400 főnek munkát adó üzemben gáz- és gőzerőművek különböző komponenseit fogják előállítani. 
 
Németországban mélypontra süllyedtek a vállalati várakozások 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozott számítása szerint szeptemberben a német ipar 4,0 százalékkal 
kevesebb megrendelést kapott, mint augusztusban, s ez 11 százalékos visszaesést jelent a múlt év szeptemberihez 
képest. A belföldi megrendelések szeptemberben kismértékben, 0,5 százalékkal emelkedtek, a külföldi megrendelések 
ugyanakkor 7,0 százalékkal visszaestek. Az ipar kilátásai továbbra is borúsak, tekintettel a magas energiaárakra, 
amelyeket egyre inkább áthárítanak a végfogyasztókra. A bruttó hazai termék (GDP) harmadik negyedévi meglepően 
pozitív alakulása után gyenge negyedik negyedév várható. 
 
A német cégek bővítenék kínai beruházásaikat 
Németország Kína legfontosabb kereskedelmi partnerévé lépett elő Európában, Kína pedig hat egymást követő évben 
Németország legnagyobb kereskedelmi partnere lett. Olaf Scholz német kancellár hivatalos látogatást tett Kínában, és 
ezzel ő lett az első európai vezető, aki a Kínai Kommunista Párt 20. országos kongresszusa után Kínába látogatott. A 
kancellárt elkísérte útjára a helyben már jelentős érdekeltséget kiépített 12 német nagyvállalat vezetője is, akik tovább 
szeretnék erősíteni jelenlétüket a számukra stratégiailag fontos kínai piacon. 
 
Németország saját rezsicsökkentést vezet be 
A támogatás a háztartások mellett a kis- és a közepes méretű vállalkozásokra, együtt több mint 20 millió fogyasztóra is 
vonatkozik. Külön támogatási programokat indítanak a nagyjából 25 ezer ipari nagyfogyasztónak is. Lényegében Olaf 
Scholz német kancellár az árak éves fogyasztáshoz igazított befagyasztásáról döntött. 
 
 

https://fruitveb.hu/lengyelorszag-18-os-volt-az-oktoberi-inflacio/
https://kitekinto.hu/2022/11/03/europai-ugyek/lengyelorszag-is-az-atomenergiaban-latja-a-megoldast/203445/?ref=hirstart
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/lengyelorszag-kiskereskedelem-aruhaz-bolt-netto-kaufland.762314.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://fruitveb.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/11/a-nemet-magyar-viszony-kulonleges-europaban
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A válság dacára is egyre feszesebb a német munkaerőpiac 
Bár már érezhetők a gazdasági lassulás hatásai a német gazdaságban, októberben mégis csökkent a munkanélküliség. A 
foglalkoztatottság növekedését már nem az Ukrajnából érkező menekültek hajtották. A havi jelentés szerint a 
munkanélküliek száma szeptemberrel összevetve 43 ezerrel, 2,44 millióra esett, míg az előző év azonos időszakához 
képest 65 ezerrel emelkedett. 
 
A német középosztályt is megrendíti a megélhetési válság 
Gyorsan nőnek az árak Németországban, az infláció elértékteleníti a béreket, így félő, hogy a megélhetési válság 
felforgatja a társadalom oszlopának számító középosztályt, aminek súlyos gazdasági és politikai következményei 
lehetnek. A német népesség 64 százaléka tartozik a középosztályba, amelyet nagyrészt a elkölthető jövedelem határoz 
meg. 
 
Németország 6 milliárd euróra növeli klímavédelmi hozzájárulását 
Scholz kancellár ígéretet tett arra is, hogy megkétszerezik az erdők globális védelmére szánt összeget. Németország 
2025-ig hatmilliárd euróra (2400 milliárd forint) növeli nemzetközi klímavédelmi hozzájárulását, ebből 170 millió eurót (68 
milliárd forint) a klímakockázatok kezelésére szolgáló új globális alapba szánnak - közölte Olaf Scholz. 
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Nyugat-Balkán  

 
Az Európai Bizottság négy nyugat-balkáni ország határvédelmi támogatását növeli 
Az Európai Bizottság 39,2 millió euró (39,3 millió dollár) támogatás nyújtásával, valamint az EU határvédelmi ügynöksége, 
a Frontex és a régió négy országa közötti státusmegállapodások korszerűsítésével járul hozzá a nyugat-balkáni 
határvédelem és migrációkezelés fejlesztéséhez. 
 
Szerbia stabil, de folytatja együttműködését az IMF-fel 
A szerb gazdasági növekedés üteme lassult, de még a pozitív tartományban van, és az elemzők erre számítanak a jövőben 
is. Nincsenek elbocsátások, gyárbezárások, a dinár árfolyama is stabil. Az infláció ugyan két számjegyűre duzzadt, de az 
utóbbi időben a keresleti oldal korlátai miatt az árak is mintha csillapodnának, illetve növekedési ütemük csökken. Sinisa 
Mali miniszterelnök-helyettes sikeresnek értékelte a tárgyalásokat az IMF-delegációval. Döntés született egy jövőbeni 
készenléti megállapodásról, összesen 2,45 milliárd euró értékben, amely kétéves időszakra vonatkozik. 
 
Prioritás a szerb–magyar kőolajvezeték megépítése 
Az új szerb kormány prioritásai közé tartozik az ország új energiapolitikájának kialakítása. Az ország kevésbé van ráutalva 
a gázra, hiszen áramot inkább szénből és vízenergiából állít elő, ráadásul a szükséges gáz beszerzésére hároméves 
szerződése van Oroszországgal, ennek ellenére az ország igyekszik bővíteni kapacitásait, hogy növelje önellátását és 
minél több alternatívája legyen a beszerzésre, már jövőre új kapacitásokkal számolhat az ország. A szerb kormány 
számára prioritás, hogy minél hamarabb megépüljön a Magyarországot és Szerbiát összekötő kőolajvezeték is 
 
A szerb kormány meghosszabbította a tejexport ideiglenes tilalmát 
A szerb kormány november 30-ig meghosszabbította a tej és tejtermékek exportjának ideiglenes tilalmát, az Észak-
Macedóniába és Albániába irányuló kivitel kivételével. A tilalom a tejre és az egy kilogrammnál nagyobb kiszerelésű vajra 
vonatkozik. 
 
LNG-terminál építése Vlora kikötőjében 
Belinda Balluku miniszterelnök-helyettes, infrastrukturális és energiaügyi miniszter azt mondta, hogy a vlorai kikötő 
LNG-termináljának megépítése után Albánia alkalmas lesz az Egyesült Államokban megtermelt gázt elosztására a 
Balkánon, ezzel helyettesítve az orosz gázt és csökkentve a régió kiszolgáltatottságát. Az energiaválságról szóló 
megbeszélés keretében Balluku elmondta, hogy Albánia megkezdi a Jón-Adria gázvezeték első részének építését is. 
Vlora település kikötőjét a TAP vezeték fieri kilépési pontjával egy 33 kilométer hosszú vezeték fogja összekötni. 
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35%-kal, 634,4 millió euróra nőtt Albániában a közvetlen külföldi befektetések értéke az első félévben 
Albániában 2022 első félévében éves szinten 35%-kal, 634,4 euróra nőtt a közvetlen külföldi befektetések értéke. Csak a 
második negyedévben 43,2%-os volt a növekedés, az FDI értéke 337,1 millió eurót tett ki. A legjelentősebb befektető 
továbbra is Olaszország maradt, a szektorok tekintetében pedig a befektetések 18%-a a szénhidrogén szektorba, 13%-a 
pedig az energia ágazatba irányult. 
 
Milorad Dodik lett a boszniai Szerb Köztársaság elnöke az újraszámlálás után is 
Milorad Dodik nyerte meg az elnökválasztást a boszniai Szerb Köztársaságban – közölte a boszniai választási bizottság 
október 27-én, miután befejezte a szavazatok újraszámlálását. Az előzetes eredmények szerint is a Független 
Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) politikusa, a szervezet elnöke szerezte meg a szavazatok többségét az 
október 2-i választáson, ám később a választási bizottság csalás gyanújával több helyen kezdeményezte a 
szavazatszámlálás megismétlését. 
 
Az EU 80 millió euróval támogatja az észak-macedón válságkezelést 
80 millió eurós költségvetési támogatást biztosít az Európai Unió Észak-Macedóniának az energiaválság kezelésére 
annak érdekében, hogy az ország megóvja állampolgárait és a vállalatokat a súlyos gazdasági válságtól. A nyugat-balkáni 
térség számára 500 millió eurós támogatást biztosít Brüsszel, a cél pedig az, hogy az országok energetikai kapcsolatai 
függetlenebbek legyenek, találjanak az orosz gáz helyett alternatívát, nőjön az energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások használata. 
 
Fontos megállapodásokat kötöttek a nyugat-balkáni államok 
Az állampolgárok határokon átívelő szabad mozgásáról, valamint bizonyos munkavállalói dokumentumok kölcsönös 
elismeréséről állapodott meg november 3-án a hat nyugat-balkáni állam. Amellett, hogy ezzel nagy lépést tettek a térség 
európai integrációja és gazdasági jólétének növelése felé, a héten újból fellángoló szerb−koszovói ellentét árnyékában 
különösen fontos megállapodások születtek. 
 
A koszovói szerbek kivonultak a parlamentből a rendszámtáblacsere miatt, készenlétbe helyezték a szerb hadsereget 
A Koszovó északi részén élő szerb kisebbség tagjai úgy döntöttek november 5-én, hogy kivonulnak a koszovói állam 
intézményeiből tiltakozásul amiatt, hogy a pristinai hatóságok elrendelték a Szerbia által kiadott rendszámtáblák 
koszovóira történő cseréjét. A koszovói szerbek több autonómiát akarnak, és elutasítják a Szerbia által kiadott 
rendszámtáblák lecserélését, mert azt Koszovó államként való hallgatólagos elismerésének tekintik. 
 
Szijjártó Péter felpörgetné az EU-bővítési programot 
Szijjártó Péter a Nyugat-Balkán integrációjának felgyorsítását szorgalmazza, és azt várja a cseh soros uniós elnökségtől, 
hogy még az idén kormányközi konferenciát hívjon össze. A montenegrói pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatójukon 
ugyanakkor arról beszélt: sikerült kijelölni a szorosabb gazdasági együttműködés útját, a jövőben már konkrét 
beruházásokról is tárgyalhat Budapest és Podgorica. 
 
Korlátozták az államfő jogköreit Montenegróban 
A montenegrói alkotmányos válság újabb fejezeteként a parlament korlátozta a köztársasági elnök jogköreit. Az államfő, 
Milo Djukanovic a törvényes határidőn belül senkit nem kért fel kormányalakításra, miután a 2020-as választásokat 
követően a győztes pártok alapította kormányok rendre megbuktak. A változás lényege, hogy amennyiben a 
köztársasági elnök nem kér fel senkit kormányalakításra a törvényes határidőn belül, akkor azt a politikust tekintik 
kormányfőjelöltnek, akit a legtöbb parlamenti képviselő támogat.  
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Olaszország 

 
Olaszország saját földgázt kitermelve enyhíti az energiaválságot 
Olaszország a jelenlegi gázkitermelését a kétszeresére növelve próbálja meg legalább részben kiváltani az orosz 
ellátásokat. Az Adriai-tengeren újabb és újabb mezőket tárnának fel. 
 
Mégsem szállít légvédelmi fegyvereket Ukrajnának Olaszország 
Az olasz kormány nem szeretné feláldozni saját védelmi képességeit, ezért leállította annak a rendkívül drága és fejlett 
légvédelemi rendszernek a szállítását, amelyet Kijev kért Olaszországtól. 
 
FORRÁS: 
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Románia 

 
Rálép a gázpedálra a román gazdaság 
A román kormány felfelé módosította az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését; az új prognózis szerint a 
GDP 4,6%-os bővülésére számítanak. Az új prognózis 1,1%-kal nagyobb GDP-növekedést valószínűsít a legutóbbi, nyári 
előrejelzéshez mérten, amikor még 3,5%-os gyorsulást valószínűsítettek. Ugyanakkor 2023-ra a testület csökkentette a 
gazdasági növekedési kilátásokat, így a jövő évben 2,8%-os növekedésre számítanak a korábban közölt 3,7% helyett. 
 
Ciucă: Románia továbbra is vonzó célpont a külföldi befektetők számára  
Románia továbbra is vonzó célpont a külföldi befektetők számára, az ország gazdasága számos új lehetőséget kínál a 
vállalkozóknak Nicolae Ciucă miniszterelnök szerint. Az év első 9 hónapjában létesített külföldi tőkéjű cégek számának 
egyharmados növekedése az előző év hasonló időszakához képest azt igazolja, hogy a kormányzati intézkedésekkel 
sikerült ellensúlyozni a Románia közelében dúló háború okozta instabilitás hatásait. A legtöbb külföldi tőkéjű vállalatot 
olasz befektetők alapították Romániában, a legnagyobb értékű összalaptőkéjük azonban a holland cégeknek van.  
 
Béketárgyalásokat sürgetett a NATO és Oroszország között, aztán lemondott a román védelmi miniszter 
Lemondott Vasile Dincu román védelmi miniszter, aki azt követően került Romániában bírálatok középpontjába, hogy 
béketárgyalásokat sürgetett az ukrajnai háború lezárása érdekében a NATO és Oroszország között. Arra hivatkozott, 
hogy nem tud együttműködni Klaus Iohannis államfővel, a román fegyveres erők főparancsnokával, távozására pedig 
szerinte azért van szükség, hogy semmi se akadályozza a védelmi minisztérium és a hadsereg optimális működését. 
 
A román államháztartási hiány meghaladta a 3 százalékot 
Románia államháztartási hiánya elérte a bruttó hazai termék (GDP) 3,04 százalékát a harmadik negyedév végén. 
Augusztus végéig a deficit a GDP 2,4 százalékát tette ki. Tavaly az első kilenc hónapban az államháztartási hiány GDP-
arányosan 3,75 százalék volt, 0,71 százalékponttal magasabb az ideinél. Abszolút értékben a hiány 41,70 milliárd lej volt 
az idei első három negyedévben, az egy évvel korábbi 44,29 milliárd lejhez képest. 
 
Megteltek a gáztárolók Romániában 
A román gáztárolók csaknem tele vannak, telítettségi szintjük elérte a 97,75 százalékot, Romániának tehát nem lesz 
gondja télen az energiaellátással. Sem a lakosság, sem a vállalatok nem fognak szenvedni, hiszen a gáztárolókban már 
több mint 3 milliárd köbméter gáz van. 
 
Román leányvállalatot értékesít a Richter 
A Richter Gedeon és Dr. Max Csoport bejelentették, hogy a Richter romániai leányvállalata, az America Trading részvény 
adásvételi szerződést írt alá a Dr. Max Csoport alá tartozó Mediplus Exim vállalattal (az A&D Pharma leányvállalatával) a 
Richter Csoport romániai nagy-és kiskereskedelmi tevékenységét lebonyolító üzleti érdekeltségei, a Pharmafarm és a 
Gedeon Richter Farmacia vállalatok adásvételéről. 
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Szlovákia 

 
Nagy bejelentést tett a szlovák miniszterelnök: gáz- és áramársapka jön az összes cégnek 
A múlt heti EU-csúcs után azt jelentette be a szlovák miniszterelnök, hogy ársapkát vezetnek be a gázra és az áramra 
szinte az összes cég számára jövő januártól márciusig. A terv akkor válna valóra, ha a 2023-as költségvetést sikerülne 
átnyomni a parlamenten, így tehát Eduard Heger bejelentése azt is célozza, hogy a kisebbségi kormányzás mellett is 
legyen elfogadott költségvetése az országnak. 
 
Nagy sikert aratott a szlovák megyei választásokon a felvidéki magyar párt 
Bár a Szövetség által indított jelölteknek a megyeelnöki posztot sem a jelentős létszámú magyar lakossággal rendelkező 
nagyszombati, sem pedig a nyitrai megyében nem sikerült elnyerniük, jelöltjeik megszerezték az öt évvel ezelőtt elnyert 
szavazatok mintegy dupláját. A tavaly egységesült felvidéki magyar párt a megyei választásokon 54 megyei képviselői 
helyet szerzett, ami mintegy negyedével több a párt elődpártjai által öt évvel korábban szerzett 42 mandátumnál, és 
ennek eredményeként a nyitrai, illetve a nagyszombati megyékben a legnagyobb képviselői frakciót a magyar párt adja. 
 
Szlovák tőkebefektetéssel terjeszkedhet külföldön az informatikai képzéseket szervező magyar vállalkozás 
Szlovák tőkebefektetés segítségével terjeszkedhet külföldön a magyar alapítású Green Fox Academy. A Green Fox 
Academy fejlődését a Sandberg Capital többségi tulajdonosként és stratégiai partnerként támogatja. A vállalkozás olyan 
befektetőt keresett, amely nem csupán a regionális terjeszkedés pénzügyi hátterét biztosítja, de maga is elkötelezett az 
oktatási innovációk iránt. A szlovák társaság több más terület mellett főképp oktatásban és az informatikában érdekelt 
kelet- és közép-európai cégekhez társul befektetőként. 
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Szlovénia 

 
Döntőt kell rendezni a szlovén elnökválasztáson 
A szlovén választási bizottság által a voksok 99 százalékos feldolgozottsága alapján közzétett adatok szerint egyik jelölt 
sem aratott első fordulós győzelmet a szlovén elnökválasztáson; a második fordulóba a jobboldali Szlovén Demokrata 
Párt (SDS) támogatásával, de független jelöltként induló Anze Logar és a szintén függetlenként induló, baloldali Natasa 
Pirc Musar jut be. 
 
Az energiaválság és a megélhetési költségek enyhítésére fogadott el intézkedéscsomagot a szlovén kormány 
A szlovén kormány több intézkedést is hozott az energiaválság és a megélhetési költségek enyhítésére: november 1-jével 
megemelik a nyugdíjakat, 30 millió eurós támogatást nyújtanak az idősotthonok számára, valamint korlátozzák a távfűtés 
díját. 
 
Egy hónap után újraindult Szlovénia egyetlen atomerőműve 
A valamivel több mint egy hónapig tartó karbantartás után újra üzembe helyezték Szlovénia egyetlen atomerőművét 
Krskóban, teljesítményét fokozatosan növelik. Az erőmű évente 5,6 milliárd kilowattóra (kWh) áramot termel, a szlovén 
villamosáram-igény mintegy negyedét és a horváténak mintegy ötödét fedezi. Bezárását eredetileg 2023-ra tervezték, 
de élettartamát végül 20 évvel meghosszabbították. 
 
Lekapcsolják az autópályák világítását Szlovéniában 
Szlovéniában lekapcsolják éjszakára az autópályák világítását azokon az autópálya-szakaszokon, ahol ezt a törvény 
lehetővé teszi. A társaság évi 2000 megawattóra villamosenergia megtakarításával, vagyis a szokásos fogyasztás tíz 
százalékával számol. 
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Európai Unió 

 
Az eurózóna inflációja októberben új rekordmagasságot, 10,7 százalékot ért el 
Az eurózóna inflációja októberben várhatóan új rekordmagasságot, 10,7 százalékot ér el. Ha később novemberben az 
Eurostat, az EU hivatalos statisztikai hivatala is megerősíti, ez lesz az első inflációs adat, amely átlépi a 10 százalékos 
küszöböt. 
 
Ütemes léptekkel tart a recesszió felé Európa 
Szép csokornyi adatot közöltek péntek reggel az euróövezet gazdaságairól, és ezekből egyre tisztábban rajzolódik ki, 
hogy Európa a recesszió felé tart. Főleg a német számok aggasztók, de az ipar már a franciáknál is visszakapcsolt. 
 
Egyre mélyebb az európai megélhetési válság 
Mélyül Európában a megélhetési válság a magas infláció, az elszabaduló energiaárak, valamint az Ukrajna elleni orosz 
invázió következtében – derül ki a The Guardian című brit napilap november 7-i számában közzétett, az Ipsos francia 
közvélemény-kutató intézet és a Secours Populaire francia civil szervezet által hat országban készített felmérésből. 
 
November végén megkezdődhet a közös uniós földgázbeszerzés 
Az EU belső piacért felelős biztosa szerint az energiaárak megfékezését célzó önkéntes alapú közös földgázbeszerzés 
november vége előtt megkezdődhet - írta meg párizsi forrásokra hivatkozva az MTI. 
 
Ennyi e-hulladékot termelünk és hasznosítunk újra Európában 
Az okostelefonoktól kezdve a számítógépeken át a konyhai kisgépekig az életünk részévé váltak a különböző elektronikai 
kütyük, a számuk növekedésével pedig egyre nagyobb gondot okoz az elektronikai, azaz az e-hulladék kezelése. 
 
Átláthatóbbá tenné a rövid távú szálláskiadást az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a rövid távú szálláshely-kiadás átláthatóbbá tételére és a hatóságok 
támogatására, hogy biztosítani lehessen az ilyen típusú szálláshelyek kiadásának kiegyensúlyozott fejlődését az 
idegenforgalmi ágazat részeként – tájékoztatott a brüsszeli testület november 7-én. 
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FÁK-országok régió 

 
Egyre nehezebb helyzetben az oroszok: az EU szerepét Kína csak részben tudta átvenni 
Kína Oroszország fő kereskedelmi partnerévé vált, mivel a nyugati szankciók hatására az EU-ból érkező import 
erőteljesen visszaesett - írja a Financial Times. Az EU-ból érkező import kiesését Kína nem tudta teljes mértékben pótolni, 
így az orosz fogyasztók egyre nagyobb hiánnyal néznek szembe. A németországi Kieli Világgazdasági Intézet számításai 
szerint júniusban, júliusban és augusztusban Oroszország árubehozatala 24 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző 
év azonos időszakában - írja a lap. 
 
Orosz jegybank: Nehezebb helyzetben van Oroszország, mint korábban hitték 
Az orosz gazdaság talpraállása a korábban vártnál tovább tart majd a jegybank monetáris politikáról szóló jelentése 
szerint. A dokumentum összeállítói szerint „a hazai össztermék (GDP) csökkenése az idén kisebb lesz a becsültnél, de a 
kilábalás tovább tart a korábban vártnál.” A jegybank már korábban javított 2022-es GDP-előrejelzésén, akkor a 
csökkenést 3-3,5 százalékra mérsékelte a korábban várt 4-6 százalékos eséssel szemben. A jegybank most az idei 
harmadik negyedévre 4 százalékos, a folyó negyedik negyedévre 7 százalék körüli éves GDP-csökkenéssel számol. 
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Oroszország és India közös fegyvergyártásról tárgyal 
Oroszország és India megvitatta a haditechnikai együttműködés kilátásait, beleértve a korszerű fegyverek közös 
gyártását – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután kedden Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, 
Szubrahmanjam Dzsaishankart. Lavrov a tárgyalásokat követő közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy tájékoztatta 
indiai hivatali partnerét az Ukrajna ellen folytatott orosz „különleges hadművelet” menetéről. „A magunk részéről 
megismételtük, hogy nagyra értékeljük indiai barátaink álláspontját az Ukrajnában és környékén kialakult helyzettel 
kapcsolatban” – hangoztatta. 
 
Katonai alapképzést vezetne be az iskolákban Oroszország 
Az orosz Védelmi Minisztérium támogatja az alapfokú katonai képzés iskolai és szakiskolai bevezetésének tervezetét. Ezt 
Valerij Geraszimov hadseregtábornok helyettese jelentette be, a tervezet szerint az utolsó két tanulmányi évben 140 órát 
fordítanának a képzésre. Minden parlamenti frakció kész támogatni a kezdeményezést. A terv szerint csak a megfelelő 
tapasztalattal rendelkező oktatók taníthatnák a tárgyat, mely kapcsán azzal is érveltek, hogy a diákok az alapvető katonai 
ismeretek mellett megtanulhatják az elsősegélynyújtást is. 
 
Boeing 747-200F-et állít forgalomba az üzbég My Freighter 
Boeing 747-200F cargo-gép érkezett az üzbegisztáni My Freighter áruszállító légitársaság flottájába, Kína és Európa 
között fog repülni taskenti közbenső megállóval. A cég lett a Boeing 747 áruszállító változatának első üzemeltetője az 
országban, a Kínából és Dél-Kelet-Ázsiából Európába irányuló légiáru-forgalom terén dinamikusan növekvő kereslet 
kiszolgálására szerezte be a nagy hatótávolságú és 105 tonna áru szállítására alkalmas típust. 
 
Németország rámozdult a kazah hidrogénre 
Annalena Baerbock német zöldpárti külügyminiszter egyebek között a zöld-, vagyis környezetkímélő módszerrel 
előállított hidrogénnel kapcsolatos együttműködésről tárgyalt hétfőn Asztanában. Annalena Baerbock német zöldpárti 
külügyminiszter kazah hivatali partnerével, Mukhtar Tileuberdivel tartott megbeszéléseit követő hétfői 
sajtótájékoztatóján a Kaszpi-tenger régiójában tervezett hidrogénprojektet hozta fel a közös és fenntartható jövő 
példájaként. Mint mondta, ennek keretében 2030-tól szélenergia segítségével 3 millió tonna hidrogént nyerhetnek ki 
elektrolízissel a tengervízből.  
 
Hazarendelték katonai szolgálatra a külföldön tanuló türkmén diákokat 
Türkmenisztánban kötelező a kétéves sorkatonai szolgálat a fiatal férfiak nagy többsége számára, azonban sokan 
megpróbálnak kibújni ez alól, például az egyetemi hallgatók is mentességet kaptak eddig. A zaklatásokról és rossz 
körülményekről hírhedt türkmén hadsereg létszámproblémákkal küzd, ezért a vezetés elrendelte a külföldön tanuló 
diákok hazahívását. Több szülő arról tájékoztatta a Szabad Európa helyi szolgálatát, hogy „levelet és figyelmeztetést” 
kaptak a sorozóirodától, amelyben az utasítás végrehajtására szólították fel őket. 
 
Százmilliárd forintnyi ékszert foglaltak le a kazah exelnök rokonától 
Több mint 230 millió dollár (közel százmilliárd forint) értékben foglaltak le drágaköveket és ékszereket Nurszultan 
Nazarbajev volt kazah elnök unokaöccsétől, Kairat Szatibalditól. Az értéktárgyak az államhoz kerültek – közölte a kazah 
korrupcióellenes hivatal szerdán, hozzátéve, hogy hamarosan a kazah költségvetést fogja gazdagítani további 300 millió 
dollár, amelyet Szatibaldi külföldi értékpapírokba fektetett. Szatibaldit márciusban vették őrizetbe. Azzal gyanúsítják, 
hogy sikkasztott az ország legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójától, a Kazakhtelecomtól. Emellett további 
vizsgálatok folynak ellene “állambiztonságot érintő bűncselekmények ügyében” az MTI tudósítása szerint. 
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Kína 

 
Kína elkötelezett a karbonsemlegesség mellett 
Kína elkötelezett a karbonsemlegesség elérése mellett - jelentette ki Hszie Csen-hua, Kína klímaügyi különmegbízottja 
kedden Sarm-es-Sejkben az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének 27. éves ülésén (COP27). Kiemelte, Peking 
szerint a multilateralizmus és az együttműködés játszik kulcsfontosságú szerepet a klímaváltozás elleni globális 
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fellépésben. Kína eltökélt abban, hogy elérje a karbonsemlegességet függetlenül attól, mennyit változnak a külső 
körülmények és hány kihívással kénytelen szembesülni - húzta alá a kínai különmegbízott. 
 
Már az EU vezetőit sem kíméli a kínai cenzúra 
Törölték a kínai hatóságok a Sanghajban megrendezett nagy kereskedelmi expó megnyitóján Charles Michel, az Európai 
Tanács elnöke beszédét, amelyben bírálta volna Oroszország ukrajnai háborúját és a Kínától való kereskedelmi függőség 
csökkentésére szólított volna fel – közölték diplomaták. Charles Michel videóüzenete egyike lett volna a világ- és 
nemzetközi szervezetek vezetőinek, köztük Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE), a világ 
első országos szintű, import témájú szakmai kereskedelmi kiállítás pénteki megnyitóján elhangzó beszédeknek – közölte 
három európai diplomata a Reuters brit hírügynökséggel. 
 
Ismét pusztít a koronavírus a kínai gazdaságban, újabb lezárások jöhetnek 
Ismét emelkednek a koronavírus-esetszámok Kínában, és a döntéshozók újabb lezárásokról dönthetnek a járvány 
terjedésének megállítására - írja a CNBC. A koronavírus ismét egyre érezhetőbb problémákat okoz a gazdaságban is. A 
napi esetszám a hétvégén hathavi csúcsra emelkedett Kínában, Kantonban újabb korlátozásokat vezettek be, Pekingben 
pedig gondolkodnak az online oktatás visszaállításán. A szigorú kínai koronavírus-politika a Nomura modellje szerint a 
nemzeti GDP 12,2%-át érintette negatívan - egy héttel ezelőtt ez még 9,5% volt. A japán bank szerint Kína lakosságának 
több mint egyötödét érintik valamilyen intézkedések. 
 
A felháborodás után enyhít a koronavírus-korlátozásokon Hongkong 
Hongkong az elmúlt hónapokban több koronavírussal kapcsolatos előírásán enyhített, beleértve a nemzetközi turisták 
szállodai karanténját szeptember 26-tól. Ettől függetlenül a külföldről érkezőket továbbra is többszörös koronavírus-
teszteknek vetik alá, és az első három napban nem léphetnek be bárokba, éttermekbe és olyan helyekre, mint a 
sportklubok. A kormány most azt közölte, hogy a turistákra vonatkozó konkrét intézkedéseket még ebben a hónapban 
elindítják, de nem határozták meg a kezdési időpontot. 
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Törökország 

 
Tovább durvul a török infláció, de Erdogan hajthatatlan 
A török infláció októberben meghaladta a 85%-ot éves szinten, mivel az energia- és élelmiszerárak tovább emelkedtek. 
Az élelmiszerárak egy év alatt 99%-kal nőttek, az utazási költségek 117%-kal emelkedtek, a lakhatás 85%-kal lett drágább 
tavaly októberhez képest. Az előző hónaphoz képest 3,5% volt az emelkedés a fogyasztói árakban, a termelői árak éves 
szinten 158%-kal nőttek. Recep Tayyip Erdogan török elnök továbbra is kizárja a kamatemelés lehetőségét, mert az 
szerinte rontaná a gazdasági aktivitást.  
 
Erdogan - Stoltenberg találkozó Isztambulban 
Törökország a november 19-én lejáró isztambuli gabonaegyezmény meghosszabbítására összpontosít - közölte Recep 
Tayyip Erdogan török elnök hivatala, miután a török államfő Isztambulban fogadta Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt. 
Erdogan és Stoltenberg találkozóján szó volt még az orosz-ukrán háborúról, Törökország és Görögország kapcsolatáról, 
valamint Svédország és Finnország NATO-csatlakozásáról. 
 
A NATO-csatlakozásról tárgyalt a török elnök a svéd kormányfővel 
Svédországnak konkrét lépésekkel kell végrehajtania a Törökországnak tett vállalásait NATO-csatlakozása érdekében – 
jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában, az Ulf Kristersson svéd kormányfővel folytatott tárgyalásokat 
követően. Erdogan kiemelte: Svédország a saját biztonsága érdekében akar NATO-tag lenni, Törökország pedig olyan 
Svédországot akar látni, amely támogatja Ankara biztonsági aggályainak eloszlatását. Kristersson elmondta, hogy 
Svédország be fogja tartani Törökországnak tett összes vállalását NATO-csatlakozása érdekében. 
 
Az EU meghosszabbította a Földközi-tengeren végzett török fúrási tevékenységek miatt bevezetett szankciórendszert 
Az Európai Unió egy évvel, 2023. november 12-ig meghosszabbította a Földközi-tenger keleti medencéjében található 
olaj- és földgázmezők kitermelését célzó fúrási tevékenységek miatt bevezetett szankciórendszer hatályát. A 
büntetőintézkedések az Európai Unióba való beutazási tilalomra és a pénzeszközök befagyasztására terjednek ki. 
Ezenfelül uniós országok állampolgárai és az unió területén bejegyzett szervezetek és bankok nem bocsáthatnak 
pénzügyi eszközöket a jegyzékbe vettek számára. 
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Erdogan bemutatta az első török nemzeti autót és jelezte, hogy Európa a cél 
A Togg autógyár október 29-én, a Török Köztársaság megalakulásának 99. évfordulójának napján megkezdte a 
működését. A részben állami céget még 2018-ban alapították azzal a céllal, hogy Törökországnak is legyen saját 
autómárkája. A terveik szerint jövőre már 17–18 ezer elektromos járművet állítanak elő az Isztambul melletti üzemben, 
ahol később évente akár 175 ezer autót is készülne, amelyeknek Európában is lesz keresnivalójuk. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
USA-választás 2022: fájna a dollárnak Bidenék bukása, de jól járnának a részvények, a kötvények és a forint 
Földrengés nem valószínű a félidős amerikai voksolás után, de minden piacon lehetnek nagyobb árfolyammozgások az 
eredményektől függően, és ezek a magyar forint-, részvény- és kötvénypiacokra is átgyűrűzhetnek. A forintot akár erős 
lökés is segítheti. 
 
Kereskedelmi feszültséghez vezetett az amerikai inflációcsökkentési törvény 
Az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordulhat Washington protekcionista intézkedései, az 
autóipart is jelentősen érintő amerikai állami támogatás miatt. 
 
A piaci árazások alapján 5,15% lehet az USA kamatemelési pálya csúcsa 
Már a közlemény is utalt rá, hogy decemberben lassulhat a kamatemelés, ugyanis új elemként bekerült a szövegbe, hogy 
a decemberi ülés során figyelembe fogják venni az eddig végrehajtott (összesen 3,75%-nyi) kamatemelést és azt is, hogy 
ez csak késleltetve hat a gazdasági folyamatokra, köztük az inflációra is. 
 
Az USA ismét hozzányúl a kőolaj-tartalékaihoz 
Joe Biden amerikai elnök újabb 15 millió hordó kőolaj felszabadításáról döntött az Egyesült Államok stratégiai kőolaj-
tartalékából a belföldi üzemanyagárak csökkentése érdekében. Ezzel április óta már 165 millió hordóval csökkent a 
betárolt mennyiség, és 40 éve nem látott szintre csökkent.  
 
Negatív a gázár az USA-ban, miközben Európának a gatyája is rámegy a gázszámlára 
Az Egyesült Államokban negatív lett a földgáz ára, ami azt jelenti, hogy a gázkitermelőknek kell fizetniük azért, hogy a 
csővezetékekbe pumpálhassák az energiahordozót. Nem ez az első eset, hogy ebbe a helyzetbe kerülnek, 2019-ben és 
2020-ban számos esetben előfordult már negatív gázár. Eközben Európában a viszonylagos árcsökkenés ellenére 
messze az elmúlt tíz évben megszokott felett alakul a földgáz ára. 
 
Joe Biden eladja az Egyesült Államok olajtartalékait 
Joe Biden amerikai elnök bejelenti azt a tervet, hogy az év végéig eladja az ország sürgősségi olajtartalékából 
felszabaduló utolsó részt, és részletezi a készlet feltöltésére vonatkozó stratégiát, amikor az árak csökkennek. 
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Kanada 

 
Kanada eltávolította ritkaföldfém iparából a kínai vállalatokat 
Kanada három kínai céget utasított ritkaföldfém bányászati érdekeltségeik eladására, miután a kormány korlátozásokat 
jelentett be az akkumulátorgyártásban és csúcstechnológiai termékekben felhasznált "kritikus ásványi anyagok" 
bányászatában és feldolgozásában a külföldi vállalatok részvételére. 
 
Tárt karokkal várja a bevándorlókat Kanada 
Évente hozzávetőlegesen félmillió bevándorló befogadását tervezi Kanada 2025-ig a munkaerőhiány megoldása 
érdekében.  
 
Kötvénykibocsátással segíti Ukrajnát Kanada 
Ötéves futamidejű kötvényeket bocsát ki Kanada, az eladásukból befolyó pénzzel pedig Ukrajnát segíti. A bevételekből 
az ukrán kormányt segítik majd abban, hogy olyan alapszolgáltatásokat biztosítson az ukrán lakosságnak, mint a 
nyugdíjfizetés vagy a tél beállta előtt a fűtőanyag beszerzése. A pénzt a Nemzetközi Valutaalapon keresztül továbbítják 
majd. Justin Trudeau miniszterelnök új szankciókat is bejelentett, amelyeket orosz energiapiaci vezetőkre vetnek ki. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Kuba 90 napra meghosszabbította a turistavízumok érvényességét 
Kuba az eddigi 30-ról 90 napra hosszabbította meg a turistavízumok érvényességét. Kuba november 1-jétől az eddigi 30 
nap helyett 90 napra állítja ki a turistavízumot, amelyet egy alkalommal további 90 napra meg lehet hosszabbítani. Ezt 
Juan Carlos García Granda turisztikai miniszter jelentette be a Twitteren – írja a Reise vor9. Az intézkedéssel nyilvánvalóan 
a külföldi turisták hosszú távú tartózkodását szeretné megkönnyíteni a kubai kormány. 
 
Szükségállapotot rendeltek el Ecuador két tartományában a kábítószerkereskedő bandák erőszakhulláma miatt 
Szükségállapotot hirdettek ki szerdán Ecuador két, a kábítószeres bűnözés által leginkább sújtott tartományában, egy 
nappal azután, hogy bandatámadásokban meggyilkoltak öt rendőrt, kettőt pedig megsebesítettek. Televíziós 
beszédében Guillermo Lasso elnök közölte, hogy Guayas és Esmeraldas tartományban szükségállapotot, valamint helyi 
idő szerint 21 órától azonnali hatállyal kijárási tilalmat rendelt el. Az intézkedés várhatóan 45 napig lesz érvényben. 
 
Elkerült egy polgárháborút Brazília? - Bolsonaro megtörte a csendet 
Brazília szélsőjobboldali elnöke, Jair Bolsonaro megtörte a vasárnapi elnökválasztáson elszenvedett veresége óta tartó 
csendet: nem ismerte el a baloldali Lula győzelmét, de nem is támadta meg a választás eredményét. Kabinetfőnöke 
szerint megkezdődik a hatalomátadás folyamata - számolt be a brit BBC. Jair Bolsonaro több mint 44 órán át nem 
nyilatkozott a választási veresége ügyében, s mindeddig nem vette fel a kapcsolatot Lulával sem. Hallgatása nyomán 
hívei országutakat torlaszoltak el, sőt, egyesek katonai puccsot követeltek, hogy megakadályozzák Lula visszatérését az 
elnöki székbe. 
 
Brazília: Jair Bolsonaro nem ismerte el a választási vereséget 
Kedden délután a brazil kormány egyik tagja bejelentette: Jair Bolsonaro el fogja ismerni riválisa, Lula da Silva győzelmét. 
Az este folyamán Bolsonaro először szólalt meg a vasárnapi elnökválasztás óta, de nem ismerte el a vereségét. Annak 
fényében ez persze nem meglepő, hogy kampánya során többször is azt hangoztatta, hogy „csak isten" mozdíthatja el a 
hivatalából. Bolsonaro kedd este rövid nyilatkozatban köszönetet mondott a rá szavazóknak, de vereségét nem ismerte 
el – noha nem is támadta a végeredményt. Közölte: szövetségeseivel ők „a rend és a haladás pártján állnak", pártja pedig 
továbbra is az „Isten, haza, család és szabadság” mottó nyomán politizál.   
 
Ecuador fővárosa közelében mozgolódik a világ egyik legveszélyesebb vulkánja 
Közel napi 200 földrengést produkál a Cotopaxi, mely az Andokban található vulkán, és egyike a világ legmagasabb 
tűzhányóinak a maga 5897 méteres magasságával. A mozgolódás pedig aggodalomra ad okot. Az IGEPN geofizikai 
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intézet munkatársai sárgára emelték a riasztási szintet, mivel a vulkán hamut és gázokat is a levegőbe enged. Ezek 
megfigyelése azonban az időjárás miatt nehézkes, ám a műhold felvételeken kivehetőek.  
 
Mexikó legalizálta az azonos neműek házasságát 
Mexikó teljes területén törvényessé vált az azonos neműek házassága, miután az utolsó szövetségi államban is 
legalizálták. Az Egyesült Államokkal határos Tamaulipas állam volt az utolsó a 32 mexikói állam közül, ahol a törvényhozás 
megszavazta az azonos neműek házasságát lehetővé tevő jogszabályt. Egy nappal korábban a déli Guerrero szövetségi 
államban hoztak hasonló döntést az ottani törvényhozók. 
 
Mexikó újra olimpiát rendezne 
Mexikó hivatalosan bejelentette pályázati szándékát a 2036-os nyári olimpia rendezésére. A közép-amerikai ország 
kormánya és olimpiai bizottsága közös közleményt adott ki erről, Marcelo Ebrard külügyminiszter pedig közölte, hogy 
első lépésként egy jelölő bizottságot állítanak fel november 30-ig, amely a jelentkező városok közül kiválasztja majd azt, 
amelyik a hivatalos pályázatban rendezőként szerepelhet. 
 
Bójarendszerrel védik a bálnákat a hajóktól Chile partjainál 
A hangérzékelőkkel felszerelt első bóját csütörtökön helyezték ki a legnagyobb chilei szigetet, a Nagy Chiloé-szigetet a 
chilei szárazföldtől elválasztó Corcovado-öbölben. A Meri alapítvány közlése szerint az elkövetkező hónapokban további 
öt hasonló bóját telepítenek a forgalmas víziútra, ahol kilenc bálnafaj él, köztük a déli félteke legnagyobb kékbálna-
populációja. A hangszenzorokkal felszerelt bóják észlelik és regisztrálják a térségben tartózkodó bálnákat, valamint valós 
idejű jelzést küldenek a chilei tengerészeti hatóságnak, amely figyelmezteti a közelben lévő hajókat. 
 
Ebbe a válságba is belebukhat Argentína, az infláció még az idén 100 százalékra gyorsul 
Az argentin államkötvényekkel már most is névértékük 20 százalékán kereskednek, ami a befektetők azon félelmét 
tükrözi, hogy bajos lesz a 2023–2025-ben esedékessé váló adósságok kifizetése. Egy fokozattal, azaz CCC-ről CCC 
mínuszra rontotta Argentína hosszú távú adósbesorolását a Fitch hitelminősítő szerdán, döntését a komoly 
makrogazdasági egyensúlyhiánnyal és az ország jövőbeli adósságtörlesztési képességével kapcsolatos növekvő 
kockázatokkal indokolva. 
 
Történelmi rekordot döntött a kokacserje-ültetvényekkel Kolumbia 
Kolumbia történelmi rekordot döntött a tavalyi 204 ezer hektárnyi kokacserje-ültetvénnyel – derül ki az ENSZ 
csütörtökön közzétett éves jelentéséből. Ez a szám a legmagasabb 2001 óta, amióta a világszervezet statisztikát vezet a 
kokaintermelésről. Az ültetvények területének növekedésével párhuzamosan a Kolumbiából az Egyesült Államokba és 
Európába szánt kokain mennyisége 1010 tonnáról 1400 tonnára nőtt. 
A kábítószer-csempészek elleni intenzív fellépés ellenére 2014 óta erősödik ez a tendencia. Kolumbia messze a világ első 
számú kokaintermelője. 
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Közel-Kelet 

 
Izrael tényleg nullára csökkenti széndioxid kibocsátását 2050-ig 
Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben megkezdődött ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének 27. éves ülésén (COP27) 
Izrael államfője megerősítette Izrael elkötelezettségét a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátás elérése, és a fosszilis 
tüzelőanyagokról 2050-re a 100%-ban megújuló energiára való átállás mellett. 
 
Még több gáz van Izrael partjainál, mint gondolták 
Az Energean plc bejelentette, hogy az Izrael partjainál található Zeus-01 fúrási helyszínen egy 13 milliárd köbméterre 
becsült, kereskedelmi szempontból hasznosítható földgázlelőhelyet fedezett fel. 
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Az Egyesült Arab Emírségek elnökével tárgyalt Orbán Viktor 
Gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök telefonon Mohamed bin Zájeddel, az 
Egyesült Arab Emírségek elnökével telefonon. A beszélgetésen szó esett az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország 
közötti kétoldalú kapcsolatokról és azok megerősítésének lehetőségeiről, különösen a kereskedelem, az energia, a 
megújuló energia és a technológia területén, a két ország által 2022 februárjában aláírt gazdasági együttműködési 
program részeként. 
 
Magyar zenészeknek írt ki pályázatot az Egyesült Arab Emírségek budapesti nagykövetsége 
Váratlan helyről érkezett felhívás a magyar zenészekhez: az Egyesült Arab Emirátusok budapesti nagykövetsége arra kéri 
a hazai zeneipari szereplőket, hogy formálják saját stílusuk szerint az ország himnuszát. A pályázat egyik fontos kikötése, 
hogy a feldolgozáshoz részben vagy egészben magyar hangszerek felhasználását kérik. A nagykövetség azt tervezi, hogy 
a kiválasztott előadóval hosszútávon együtt dolgoznak majd rendezvényeken és különleges alkalmak esetén. 
 
Napelemes kutakból öntöznek Szíriában 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hungary Helps 
programjának támogatásával napelemekkel is működő kútrendszert építettek ki Szíria szárazsággal sújtott déli részén - 
közölte a szeretetszolgálat. A közlemény szerint a mintagazdaság teljes kiépülése után 300 hektáros terület 
mezőgazdasági hasznosítását teszi lehetővé, ami közvetett módon az egyházmegye fejlesztését és a keresztények 
jelenlétének erősítését is elősegíti. 
 
Erőszakmentességet és az orosz-ukrán háború politikai megoldását sürgeti az Arab Liga 
Az erőszakról való lemondást és politikai megoldást sürgetett az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében az Arab Liga 
22 tagállama a szervezet algíri csúcstalálkozójának zárónyilatkozatában. Az arab világ mindeddig kerülte Oroszország 
bírálatát ukrajnai hadművelete kapcsán. Az Arab Liga nem vette vissza tagjai közé az Oroszországgal szövetséges Szíriát, 
melynek tagságát 2011-ben függesztette fel a polgárháború miatt. Több arab ország is érzi a háború negatív hatásait, 
Ukrajna ugyanis a térség egyik legnagyobb gabonabeszállítója. 
 
Megugrasztották a szaúdi gazdaságot a magas olajárak 
Az olajmonarchia GDP-je elsősorban az olajbevételekből bővült jelentősen a harmadik negyedévben. Az első becslés 
szerint a harmadik negyedévben 8,6 százalékkal bővült Szaúd-Arábia GDP-je az előző év azonos időszakához képest. A 
növekedés elsősorban az olajipari aktivitás 14,5 százalékos emelkedésének köszönhető, a többi szektor bővülése 5,6 
százalékos volt a statisztikai hivatal hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint. A második negyedéves reál-GDP-
növekedést szeptemberben 12,2 százalékosra módosították az első becslésben közölt 11,8 százalékról a magasabb 
olajárakat figyelembe véve. 
 
Szaúd-Arábia beintett Európának: oldják meg maguk az energiaproblémáikat 
Rijád nem termel több olajat csak azért, mert Európa ezt követeli – jelentették be szaúdi vezetők egy nemzetközi 
konferencián. Szaúd-Arábia szerint a Nyugatnak korábban kellett volna gondolkodnia, és a megújuló energiaforrások 
helyett arra kellett volna törekednie, hogy biztosítsa az ellátását fosszilis tüzelőanyagokból. 
 
Szaúd-Arábia is profitálna a katari foci vb-ből 
Szaúd-Arábia meglovagolná a focilázat és profitálna a katari világbajnokságra érkező szurkolókból. Sűríti a 
repülőjáratokat és könnyíti a közúti közlekedés az országban, valamint 60 napos vízumot kapnak az érvényes 
mérkőzésjegyet vásárlók. Az idei vébé különlegessége, hogy a nagy meleg miatt télen kell tartani. Emellett az ország 
önmagában kicsi ahhoz, hogy fogadja a több százezer szurkolót, így sokaknak a környező országokban kell szállást 
keresniük. 
 
Koronavírus: az egyik legszigorúbb maszkhasználatot előíró ország is enyhít 
Az Egyesült Arab Emírségek is beáll a sorba, és szinte minden koronavírus elleni korlátozást felold, mivel az Öböl menti 
országban tovább csökkent a koronavírusos esetek száma – számol be a hírről. A futball világbajnokságnak otthont adó 
Katar is enyhített a korlátozásokon. A várhatóan Dohába érkező 1,2 millió szurkoló egy része valószínűleg Dubaiban száll 
majd meg. 
 
Újabb ütést kapott az EU-s gázolcsósítás 
Az Európai Bizottság egy dinamikus ármechanizmus segítségével a gázárakra vonatkozó felső korlátot vezetne be, amely 
már idén télen életbe léphet. Az ár korlátozására irányuló európai javaslatokat képmutatónak nevezte Szaád Al Kaábi 
katari energiaügyi miniszter. „A piacokra való beavatkozás ellentmond azoknak a versenyszabályoknak, amelyeket 
Európa korábban a termelőkkel szemben alkalmazott”. Katar másnak is kész eladni az LNG-t.  
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LNG-projektet nyert Katarban a Shell 
Shell is jogot szerzett arra, hogy a QatarEnergy partnereként előkészítse a világ egyik legnagyobb gázmezejének számító, 
Katar és Irán területén húzódó, Északi mező néven emlegetett lelőhely kiterjesztését déli irányban. A feltárási és 
fejlesztési munkákból azonban mások sincsenek kizárva, a többi potenciális olaj- és gázipari szereplőről 2023 első 
negyedévében döntenek. Az innen kitermelt és cseppfolyósított gázt (LNG) tárt karokkal várják majd az energiaválságát 
élő Európában a kieső orosz földgázszállítások alternatívájaként. 
 
Ingyenjegyeket, utazást és szállást ad Katar a foci vb-re azoknak, akik csak jót írnak az országról 
Ingyen utazást, szállást és meccsbelépőket, sőt, még költőpénzt is biztosít Katar azoknak a futball "szuperfanoknak", akik 
vállalják, hogy a november 20-án kezdődő, az öböl-menti állam által szervezett foci vb-ről csak és kizárólag pozitív képet 
mutatnak, és nem illetik negatív kritikával sem a szervezést, sem a házigazdákat. 
 
Beszakadt az iráni riál árfolyama a politikai válságban 
Az iráni riál árfolyama az ország szabályozatlan, nyílt piacán valaha mért legalacsonyabb szintre esett, mivel folytatódtak 
a kormány elleni tüntetések, és szertefoszlanak a remények, hogy sikerül újraéleszteni a Nyugattal még 2015-ben 
megkötött atomalkut. A valuta a tőzsdéről történő erőteljes tőkekiáramlástól is szenved, mivel az irániak készpénzt 
keresnek, hogy devizát vásároljanak a gazdasági és politikai instabilitás elleni fedezetként. 
 
Irán elismerte, hogy drónokat szállított Oroszországnak 
Irán első alkalommal ismerte be, hogy szállított pilóta nélküli repülőgépeket Oroszországnak, de hangsúlyozta, hogy ez 
az Ukrajna elleni háború előtt történt. Moszkva a háború során erőművek és polgári infrastruktúra elleni támadásokra 
használta őket. 
 
Keményebb büntetést követel az iráni parlament 
Az iráni parlamenti képviselők döntő többsége súlyos büntetések kiszabását követeli az őrizetbe vett tüntetőkre. 
Az előterjesztést 227 képviselő támogatta a 290 tagú iráni törvényhozásban, amelyben keményvonalas és konzervatív 
politikusok vannak többségben. A nyilatkozat támogatói az országos tömegtüntetések résztvevőit „Isten elleni 
háborúval” vádolják, ami az iszlám törvénykezés szerint akár halállal is büntethető cselekménynek számít. 
 
Megvan Irak új kormánya 
Megszavazta az iraki parlament Mohammed Shiá asz-Szudáni miniszterelnök kormányát - közölte az INA állami 
hírügynökség. A voksoláson megerősítették Szudáni 21 fős kabinetjét, amivel a kormányalakítás körül több mint egy éven 
át húzódó politikai csatározásoknak vetettek véget. A síita politikus a legnagyobb parlamenti tömbnek, az Irán-barát síita 
politikusok alkotta Koordinációs Keretnek volt a jelöltje.  
 
Jordániában átalakítják a kormányt az IMF által kért gazdasági reformok ösztönzésére 
Biser Haszavni jordániai miniszterelnök bejelentette: átalakítja kormányát, hogy javuljon a kabinet teljesítménye a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) által kért gazdasági reformok végrehajtásának területén. A miniszterelnök a kormány közel 
egyharmadát lecserélte: 11 új minisztert nevezett ki, köztük három nőt, de a pénzügyi, külügyi és belügyi tárcák élén nem 
történt változás. 
 
Fontos egyezményt írt alá Libanon és Izrael 
Az izraeli kormány rendkívüli ülésen hagyta jóvá a tengeri határmegállapodás szövegét Libanonnal, két héttel azután, 
hogy azt az izraeli parlament, a kneszet elé terjesztették felülvizsgálatra. Az Izraeli Legfelsőbb Bíróság korábban 
elutasította a tiltakozó petíciókat, és jóváhagyta ezt az eljárást. Az Egyesült Államok által közvetített – és Washington 
garanciájával megszületett – egyezség lehetővé teszi Libanonnak, hogy a TotalEnergies nevű francia energiavállalat 
révén fejlessze a Kana-Szidón gázmezőt, és földgázt termeljen ki ott. 
 
Elkezdődött minden idők legfuturisztikusabb városának felépítése  
2017-ben jelentették be megalapítását, a látványtervek nyilvánosságra hozatala után azonban senki sem hitte, hogy a 
szaúd-arábiai Neom városából valaha is valóság lesz – a hét elején azonban kezdetét vették az építkezések. 
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Afrika 

 

Kövér László fogadta Ibrahim Boughalit, az algériai népi nemzetgyűlés elnökét 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta Ibrahim Boughalit, az Algériai Demokratikus és Népi 
Köztársaság népi nemzetgyűlésének elnökét, akivel a két ország parlamentjei közötti együttműködési 
szándéknyilatkozatot is aláírt. Az oktatási kormányzat száz ösztöndíjat biztosít algériai diákok magyarországi 
tanulmányaira. 
 
Először kerül napirendre a jóvátétel a klímacsúcson 
A klímaváltozás elleni küzdelem alakulását jól szemlélteti, hogy míg korábban az erről szóló csúcstalálkozók a folyamat 
megállítását helyezték középpontba, most az egyiptomi Sarm es-Sejk-i találkozón már az elszenvedett veszteségek és 
károk kérdése is napirendre kerül. A COP27-nek helyet adó Egyiptom külügyminisztere, Szameh Sukri elmondása szerint 
a mostani áttörést is azzal sikerült elérni, hogy az együttműködésre helyezik a hangsúlyt a kérdés kapcsán, nem pedig a 
felelősségre és a kártérítésre. 
 
Az Európai Unió 80 millió eurót ad Egyiptomnak a migráció megfékezésére 
Október 30-án az Európai Unió aláírt egy megállapodást Egyiptommal egy 80 millió eurós határigazgatási program első 
szakaszáról – írja közleményében az Unió kairói küldöttsége. Az időzítés nem véletlen: az Egyiptomból Európába irányuló 
migráció mértéke folyamatosan növekszik. A megállapodás olyan eszközök beszerzéséről is rendelkezik, mint például 
kutató- és mentőhajók, hőkamerák és műholdas helymeghatározó rendszerek. 
 
Sokakat aggaszt az internet Achilles-sarka 
Tizenhat kábel fut közül közel kétezer kilométeren keresztül a Vörös-tenger alján, majd Egyiptomnál a szárazföldön 
keresztül átmegy a Földközi-tengerbe – sokak szerint ez a szakasz jelenleg az internet Achilles-sarka, bár a Szuezi-
csatornánál is igencsak sérülékeny a rendszer. Az egyiptomi rész kitettsége már az Európai Parlament figyelmét is 
felkeltette, júniusi jelentésükben hangsúlyozták, akár szélsőséges, terrorista csoport is elvághatják a nemzetközi online 
összeköttetést. 
 
Tönkreteheti az emelkedő tengerszint Egyiptom éléskamráját 
Komoly fenyegetést jelent a Nílus-deltájára a tengerszint-emelkedés, ami egyben milliók megélhetését, az ország 
gazdaságát és az élelmiszer-ellátást is veszélybe sodorhatja. A Nílus-deltát az IPCC már 2007-es jelentésében az 
éghajlatváltozás hatásai által leginkább veszélyeztetett régiók közé sorolta. A veszélyek pedig nem is túlságosan távoliak: 
a helybéli gazdák már évek óta küzdenek azzal, hogy a sós víz terméketlenné teszi földjeiket, a védekezés és a helyreállítás 
pedig igen költséges. 
 
Szlovénia gázszerződést köt Algériával 
Szlovénia gázvásárlási szerződést ír alá Algériával a- jelentette be Robert Golob szlovén miniszterelnök. Már folynak 
tárgyalások a szerződésben foglalt kínálat bővítéséről, amely Szlovénia szükségleteinek mintegy felét fedezné a jövőben. 
Ljubljana az algériai gázt - amely Tunézián és Olaszországon át vezetékeken keresztül jut majd el Szlovéniába - a 
gázellátás diverzifikációja felé tett jelentős lépésnek tekintik az Ukrajna elleni orosz támadást követően. 
 
Újabb országgal bővülhet a BRICS-csoport 
Algéria hivatalosan is kérte felvételét a BRICS-országcsoportba - közölte az as-Surúk hírportál az algíri 
külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős különmegbízottjára hivatkozva. Abdel-Madzsid Tebbun 
algériai elnök már július végén bejelentette: országa érdekelt abban, hogy csatlakozzon a gazdasági társuláshoz. Mint 
mondta, Algéria rendelkezik minden ehhez szükséges előfeltétellel. Hangsúlyozta azt is, hogy ezzel elkerülhetővé válnak 
bizonyos kétoldalú konfliktusok.  
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Egyre súlyosabb a kolerahelyzet a Közel-Keleten és Afrikában 
A kolerajárvány visszatérőben van a Közel-Kelet és Afrika térségeiben, a gyors mértékű növekedése miatt a szakértők 
már megkongatták a vészharangokat. A betegség már évek óta csökkenő tendenciát mutatott az egész világban, de 
2022-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint aggasztóan sok új esetet regisztráltak. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerint január óta 29 különböző ország számolt be a járvány felbukkanásáról. A betegség 
növekedésének legfőbb oka a víz szennyezettsége – vélekedett a WHO. 
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Ausztrália 

 
Klímaváltozás: Ausztrália is fejet hajt a globális kezdeményezés előtt 
Ausztrália is csatlakozik a globális metánkibocsátási kötelezettségvállaláshoz, ennek keretében azon lesznek, hogy 
csökkentsék a metánkibocsátást 2030-ra. 
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