
 

 
 

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. 

 

Európa 

 

Albánia 

Ausztria 

Benelux államok 

Bosznia-

Hercegovina 

 

 

Bulgária 

Csehország 

Egyesült Királyság 

Észak-Macedónia 

 

 

 Franciaország 

Horvátország 

Írország 

Koszovó 

Lengyelország 

 

 

Montenegró 

Németország 

Olaszország 

Románia 

 

 

Spanyolország 

 Szerbia 

Szlovákia 

Szlovénia 

 

 EURÓPAI UNIÓS HÍRSAROK 

     

FÁK-térség Ázsia Amerika Afrika és Közel-Kelet Ausztrália és Óceánia 

 

Oroszország 

Azerbajdzsán 

Kazahsztán 

Kirgizisztán  

 

 

 

Kína 

Törökország 

 

 

Amerikai Egyesült 

Államok 

Kanada  

Latin-Amerika és a 

Karib-térség  

 

Etiópia, Nigéria 

Ruanda 

Izrael 

Egyesült Arab 

Emírségek 

Egyiptom 

Irán, Jordánia 

Líbia, Marokkó 

Szaúd-Arábia 

 

Ausztrália 

Új-Zéland 

 



Albánia 

 
Az albán parlament elfogadta a 2022-es költségvetést 
Az albán parlament elfogadta a 2022-es költségvetést, amely a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 5,4 százalékának 
megfelelő költségvetési hiányt céloz meg. A költségvetés 4,1%-os gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseken 
alapul. A bevételeket 536,8 milliárd lekre (4,9 milliárd dollár/4,4 milliárd euró) becsülik, ami 7,8%-kal haladja meg a 2021-
es költségvetésben előirányzott összeget, míg a kiadások várhatóan 4,6%-kal, 637,7 milliárd lekre emelkednek. 
 
Albánia kereskedelmi hiánya éves szinten 24,8%-kal nőtt az első 10 hónapban 
Albánia kereskedelmi hiánya 24,8%-kal nőtt éves összevetésben és elérte a 333 milliárd leket (3,1 milliárd dollár/2,7 
milliárd euró) a január-októberi időszakban. Az export 35,2%-kal, 300 milliárd lekre, míg az import 29,5%-kal 632 milliárd 
lekre bővül a vizsgált időszakban. Olaszország maradt továbbra is Albánia fő kereskedelmi partnere, az oda irányuló albán 
kivitel értéke elérte a 125,4 milliárd leket, míg az országból származó import értéke 155,6 milliárd leket tett ki. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: sokkal nehezebb Ausztriába utazni, mint eddig 
Ausztria szigorította a beutazási szabályokat: csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél éven belül átesettek és 
az érvényes negatív PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak be az országba - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság 
(ORFK) a police.hu oldalon. Hozzátették: az antigén- és antitesttesztek ezzel egyidejűleg "a beutazás tekintetében 
érvényüket vesztik", kivéve, ha a védettség igazolása egy oltás igazolásával és amellett az annak beadása előtt készült 
pozitív antitestteszt birtokában történik.      
 
Kemény üzenetet kaptak az oltásellenesek Ausztriában 
Nyugat-Európában elsőként Ausztria vezette be az országos lezárást és a kötelező oltást, Ausztria vezetője sajnálja, 
hogy erre kényszerültek. A politikus kemény megjegyzéseket tett a brit közszolgálati médiának adott interjújában. 
Senki sem akarja azt a helyzetet, hogy ne jussunk hozzá az intenzív osztályon lévő ágyhoz, mert az ágyak tele vannak 
olyan emberekkel, akik nem kapták meg az oltást, és Covid-19-esek Ausztria vezetője kiemelte: Amikor egy 
közösségben élsz, nemcsak jogaid, hanem kötelezettségeid is vannak. 
 
Bajos lehet a síelés Ausztriában a Szputnyikkal és Sinopharmmal oltottaknak 
Azok, akik Szputnyikot, vagy Sinopharmot kaptak, csak úgy utazhatnak – várhatóan csak december 13. után – 
Ausztriába, illetve látogathatják meg a sícentrumokat, ha a harmadik, mRNS-alapú vakcina felvétele előtt még egy 
antitesttesztet is elvégeztetnek magukon - írja a 24.hu, amely cikkében felhívja arra is a figyelmet, hogy akik csak 
negatív teszttel utaznának síelni a szomszédba, azokat könnyen visszafordíthatják a határon. 
 
Már a szomszédban is megjelenhetett az omikron variáns 
Ausztria észlelte az új omikron koronavírus-variáns első gyanús esetét Tirolban - közölték szombaton az alpesi régió 
hatóságai a Reuters alapján. Egy Dél-Afrikából a múlt héten hazatérő utas Covid-19-tesztje lett pozitív, bár az omikron 
variáns megerősítéséhez a tiroli hatóságok szerint további vizsgálatokra van szükség - tette hozzá a Reuters. 
 
Durván nőnek az energiaárak Ausztriában 
Hónapról hónapra egyre jobban emelkednek az energiaárak Ausztriában, és jövőre sem várható enyhülés. 
Októberben mintegy 22,8 százalékkal voltak magasabbak a háztartási energiaárak Ausztriában, mint egy évvel 
korábban. Mindenekelőtt a fűtőolaj és a benzin ára ugrott meg, de a távfűtés ára stabil maradt - írja a Der Standard. 
 
 

https://seenews.com/news/albanias-parl-adopts-2022-budget-targeting-54-deficit-762909
https://seenews.com/news/albanias-10-mo-trade-gap-widens-248-yy-762246
https://seenews.com/
https://www.portfolio.hu/global/20211122/koronavirus-matol-sokkal-nehezebb-ausztriaba-utazni-mint-eddig-512036
https://www.portfolio.hu/global/20211123/kemeny-uzenetet-kaptak-az-oltasellenesek-ausztriaban-512266
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211128/bajos-lehet-a-sieles-ausztriaban-a-szputnyikkal-es-sinopharmmal-oltottaknak-513228
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211128/mar-a-szomszedban-is-megjelenhetett-az-omikron-varians-513202
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-energia-aram-gazolaj-benzin.741144.html


Az Uber akciója Bécsben: fizetik az utat, ha oltásra megy az utas 
Az oltásra jogosult, de még oltatlan utasoknak és a harmadik vakcinát felvevő utasoknak kedvez az Uber: mostantól 
lehetőségük van arra, hogy az Uber alkalmazásán keresztül legfeljebb 20 euró értékig ingyenes fuvart rendeljenek. 
Ehhez csupán az alkalmazásban az "Impfen jetzt" vagyis az "Oltás most" kódot kell aktiválni, majd az adott oltási 
központban foglalt időpontot a sofőrnek felmutatni. 
 

7200 eurós bírságot kaphatnak Ausztriában az oltatlanok 
Ausztria február elsejétől kötelezővé teszi a koronavírus-védőoltás beadását. A Die Presse birtokába jutott tervezet 
szerint egyedül azok mentesülhetnek ez alól, akik egészségügyi okok miatt nem kaphatnak oltást. Mindenki más 
számára kötelező lesz, aki pedig ennek ellenére nem oltatja be magát, azt 7200 euróra, azaz durván 2,6 millió forintra 
is megbüntethetik. Azt még nem tudni, hogy a betegségen átesettek a beoltottakkal egy kategóriába kerülnek-e, és 
a harmadik vagy további oltásokkal kapcsolatban sincs információ. 
 

Ausztriában gyógyszereket is bevetnek, hogy csökkentsék a betegek számát 
Mivel az utóbbi időben nemcsak Ausztriában, hanem Európában máshol is nőtt a fertőzöttek száma, az osztrák 
egészségügyi miniszter úgy döntött, hogy a magasabb kockázatú betegcsoportok számára koronavírus elleni 
gyógyszereket rendelnek meg – írta a Die Presse. Az Egészségügyi Minisztérium a Merck gyógyszergyártótól 80 ezer 
adagnyi molnupiravirt, illetve a Pfizertől 270 ezer adagnyi paxlovidot rendelt. Mückstein elmondta, hogy a két 
gyógyszer jóváhagyás alatt áll, azonban bízik abban, hogy 2022 elejétől már mindenki hozzájuthat. 
  
Az ausztriai korlátozások miatt megjelentek az illegális iskolák 
Ausztriában a szigorú koronavírus elleni intézkedések miatt a szülők egy része iskola helyett inkább az otthon tanulást 
választotta a gyermekének, vagy iskolán kívüli tanulókörbe küldte. Ez utóbbit illegális magániskolaként tartják 
számon a hatóságok. A jelenség ugyanakkor nem tömeges. Az illetékes hatóságok szerint a járványügyi intézkedések 
– így a kötelező tesztelés és maszkviselés – elleni tiltakozásul veszik ki többen a gyereküket az iskolából. 
 

FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.index.hu  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu  
 

Benelux államok 

 

Belgiumban ismét bevezetik a kötelező távmunkát 
A belga kormány a jelentősen romló fertőzésszám miatt szerdán szigorította a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó 
intézkedéseket, az orrot és a szájat eltakaró maszk szélesebb körű használatát vezette be és otthoni munkavégzést 
rendelt el. 
 
Azonnali hatállyal újabb szigorításokat vezetett be a belga kormány 
A belga kormány azonnali hatállyal újabb szigorító intézkedéseket vezetett be pénteken a járvány megfékezésére; 
többek között korlátozzák a dél-afrikai térségből érkezők beutazását, miután az országban kimutatták a koronavírus ott 
felfedezett, új variánsát. 
 
Brüsszelben is tiltakoztak a megszorító intézkedések ellen 
Több tízezren vonultak utcára Brüsszelben a belga kormány szerdán bevezetett, a koronavírus-járvány visszaszorítását 
célzó új intézkedései ellen tiltakozva, miközben az újonnan regisztrált fertőzöttek száma napi 12 ezer fölé emelkedett, és 
hatszáznál többen kényszerülnek intenzív ellátásra Belgiumban a közegészségügyi intézet vasárnapi jelentése szerint. 
 
Koronavírus: szigorít Hollandia 
A holland ügyvivő kormány péntek este újabb szigorításokat, közöttük éjszaki lezárásokat rendelt el a több mint két hete 
rendkívül magas számú koronavírus-fertőzött és az egyre súlyosbodó egészségügyi válság miatt. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/uber-oltas-taxi.740891.html
https://hu.euronews.com/2021/11/30/7200-euros-birsagot-kaphatnak-ausztriaban-az-oltatlanok
https://index.hu/kulfold/2021/11/27/ausztria-gyogyszerek-koronavirus-ellen/
https://index.hu/kulfold/2021/11/29/az-ausztriai-korlatozasok-miatt-megjelentek-az-illegalis-iskolak/
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://kitekinto.hu/2021/11/18/europai-ugyek/belgiumban-ismet-bevezetik-a-kotelezo-tavmunkat/196685/
https://kitekinto.hu/2021/11/18/europai-ugyek/belgiumban-ismet-bevezetik-a-kotelezo-tavmunkat/196685/
https://turizmus.com/desztinaciok/azonnali-hatallyal-ujabb-korlatozasokat-vezetett-be-a-belga-kormany-1178341
https://profitline.hu/brusszelben-is-tiltakoztak-a-megszorito-intezkedesek-ellen-429515
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/koronavirus-jarvany-szigorit-hollandia-tulterhelt-egeszsegugy.741053.html


Hollandiában ismét összecsapások voltak a járványügyi korlátozások miatt 
Újabb összecsapások voltak Hollandiában, ezentúl Hágában, ahol szombat este az újjáéledő koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozások ellen tüntettek, egy nappal a délnyugati Rotterdamban történt erőszakos megmozdulást 
követően, ahol 51 embert letartóztattak, kettőt pedig meglőttek - írja az MTI. 
 
Hollandiában egy repülőgép 13 utasánál kimutatták az omikron variánst 
Egy, a dél-afrikai Johannesburgból pénteken Amszterdamba érkező repülőgép 61 utasának koronavírus-tesztje lett 
pozitív, közülük 13 ember szervezetében kimutatták az új típusú omikron variánst is, írja a BBC hírportálja. A KLM holland 
nemzeti légitársasággal érkező hatszáz utast ezután letesztelték, azokat pedig, akinek a tesztje pozitív lett, a Schiphol 
repülőtérhez közeli szállodában karantén alá vonták. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu  
www.turizmus.com  
www.profitline.hu  
www.napi.hu  
www.hvg.hu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Boszniában a migrációs helyzet nyugvóponton, de az ország továbbra is az EU-tól vár segítséget 
Az Európai Unió keleti határán megnőtt migrációs nyomást nem követte válsággóc kialakulása Bosznia-Hercegovinában. 
A Nyugat-Balkán centrumában fekvő ország 2016. óta próbál megoldást találni a migrációs helyzetre, az erőforrások 
szűkös volta azonban ugyanolyan mértékben korlátozza a kormányzat mozgásterét, mint a politikai megosztottság. 
 
Másfél milliárd euró fejlesztési pénztől eshet el Bosznia-Hercegovina 
Másfél milliárd euró uniós befektetéstől eshet el Bosznia-Hercegovina, ha az ellenségeskedő vezetők nem térnek vissza 
a párbeszédhez, és nem vezetnek be reformokat, mondta az Európai Unió bővítési biztosa. Várhelyi Olivér konstruktív 
párbeszédre szólította fel az érintetteket. 
 
10,9%-kal nőtt a külkereskedelmi hiány Bosznia-Hercegovinában az első tíz hónapban 
Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi hiánya éves szinten 10,9%-kal, 5,901 milliárd márkára (3,4 milliárd dollár/3 milliárd 
euró) nőtt a január-októberi időszakban. Az export 33%-kal, 11,435 milliárd márkára, az import 24,5%-kal 17,336 milliárd 
márkára bővült. 
 
FORRÁS: 
https://balk.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Bulgária 

 
Győzött a korrupcióellenességéről ismert jelenlegi elnök Bulgáriában  
Rumen Radev marad Bulgária elnöke, miután az államfőválasztás második fordulójában fölényesen legyőzte kihívóját 
Anasztasz Gerdzsikovot. Kétszer annyi szavazatot kapott, mint a volt miniszterelnök, Bojko Boriszov által támogatott 
ellenfele. Az elnöki tisztség nagyrészt ceremoniális jellegű, de a közvélemény befolyásolására nagy hatású platformot 
biztosít. Az elnök politikai válság idején kerül előtérbe, amikor az államfő ideiglenes kabineteket nevezhet ki. 
 
 
 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/hollandia-haga-tuntetes-oltasellenes-lezaras-video.740658.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/hollandia-haga-tuntetes-oltasellenes-lezaras-video.740658.html
https://hvg.hu/vilag/20211128_Hollandia_omikron_koronavirus
https://www.bbc.com/news/world-europe-59451103
http://www.ma.hu/
http://www.turizmus.com/
http://www.profitline.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.hvg.hu/
https://balk.hu/2021/11/20/stabil-es-tarthatatlan-boszniaban-a-migracios-helyzet-nyugvoponton-de-az-orszag-tovabbra-is-az-eu-tol-var-segitseget/
https://www.vg.hu/kozelet/2021/11/masfel-milliard-euro-fejlesztesi-penztol-eshet-el-bosznia?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://seenews.com/news/bosnias-jan-oct-trade-gap-widens-109-table-762256
https://balk.hu/
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/
https://hu.euronews.com/2021/11/21/gyozott-a-korrupcioellenessegerol-ismert-jelenlegi-elnok-bulgariaban


Az S&P szerint Bulgária GDP-je 4%-kal nőhet 2021-ben az erős belső kereslet hatására 
A Standard & Poor’s szerint az erős belföldi kereslet hatására és a koronavírus-járvány visszatérése ellenére Bulgária reál 
bruttó hazai termékének (GDP) növekedése idén közel 4%-ra emelkedhet. A szervezet szerint az uniós források – többek 
között a Next Generation EU (NGEU) eszközből – beáramlása középtávon hozzájárul Bulgária gazdasági növekedéséhez. 
 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 50,3 millió eurót tett ki a január-szeptemberi időszakban 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 50,3 millió eurót (57 millió dollár) tett ki a január-szeptemberi időszakban, 
szemben a tavalyi év azonos időszakában elért 598,8 millió eurós többlettel. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2021-re előre 
jelzett bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékának felelt meg. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 
A hatalom kapujában a cseh James Bond: mi lesz a cseh–magyar kapcsolatokkal? 
Többhetes várakozás után Milos Zeman cseh államfő vasárnap miniszterelnökké nevezte ki Petr Fialát, akit az új cseh 
parlamentben többségbe kerülő és egymással koalícióra lépő két pártszövetség jelölt kormányfőnek. Az új cseh kormány 
december közepén kezdheti meg munkáját, miközben a koronavírus-járvány tombol Csehországban, nemrég 30 napos 
szükségállapotot is kihirdettek. Petr Fiala a jobbközép Polgári Demokrata Párt elnöke, amely 2013-as bukása után juthat 
ismét hatalomra. A kinevezett miniszterelnök az egyetemi szférából érkezett a politikába, politikatudósi karrierjét és 
egyetemi rektori székét hagyva hátra.  
 
Csehországban egyre súlyosbodik a járványhelyzet, bizonyíthatóan megjelent az omikron is 
Egyre súlyosbodik a koronavírus-járvány Csehországban, a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették az új vírusmutáció, 
az omikron megjelenését is - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján hétfőn nyilvánosságra hozott adatokból. 
 
Csehországban 30 napos szükségállapotot hirdetett ki a kormány 
Csehországban csütörtök éjféltől 30 napos szükségállapotot hirdetett ki a kormány - jelentette be Andrej Babis 
miniszterelnök csütörtökön a kormányülés szünetében. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.parameter.sk 
 

Egyesült Királyság 

 
Szigorított a londoni kormány az omikron variáns miatt 
Megint PCR típusú koronavírus-szűrést kell elvégezniük azoknak, akik Angliába érkeznek. A negatív teszteredmény 
megállapításáig a beutazóknak tartózkodási helyükön, elkülönítésben kell maradniuk. A londoni kormány a döntést a 
koronavírus újonnan azonosított, omikron változata miatt hozta meg. A PCR-tesztet legkésőbb az érkezés utáni második 
napon kell elvégezniük a beutazóknak, írta az MTI. 
 
A Visa és az Amazon az Egyesült Királyságban teszteli az erejét 
Az Amazon bejelentette, hogy januártól nem fogadja el az Egyesült Királyságban kibocsátott Visa hitelkártyákat. A 
Politico újságírója, Geoffrey Smith egy érdekes hasonlattal kezdi a cikkét, mégpedig a hajdani nagy birodalom egykori 
gyarmatáról. Ahogy az afrikai közmondás tartja: Ha két elefánt harcol, a füvet tapossák le. 
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Az Egyesült Királyság áfa-rendszere a Brexit után (4. rész) 
Az Egyesült Királyság áfa-rendszerét bemutató cikksorozat eddigi részeiben a leggyakoribb bevallásfajták főbb 
változásait jártuk körül, azonban a sorozat végén néhány brit sajátosságot mutatok be. Bizonyára sokan hallották, 
tapasztalták már, hogy a britek bizonyos kérdéseket sajátos módon közelítenek meg, ezekből mutatok be néhányat az 
érdeklődő olvasónak. 
 
Az elmúlt 65 év legrosszabb októbere az Egyesült Királyság autógyártásában 
Októberben az Egyesült Királyság autógyártása 65 éve a legalacsonyabb szintre esett vissza.  Mindez 41 százalékos 
csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest – írja az automobilwoche.de 
 
Bevezetik a négynapos munkahetet egy bankban, még a fizetések sem csökkennek 
Az Atom Bank, egy brit neobank, négynapos munkahetet vezet be alkalmazottai számára, ám úgy, hogy a fizetéseket 
nem csökkentik. A bank 430 alkalmazottja vagy a hétfőt, vagy a pénteket kihagyhatja, azaz egy héten 34 órát kell 
dolgozniuk. 
 
Már a kínai és az indiai vakcinát is elfogadják a britek 
A brit kormány hétfőtől azokat a beutazókat is beoltottnak tekinti, akik egyes kínai, illetve indiai gyártmányú vakcinákból 
kapták meg a koronavírus elleni oltás teljes dózisát. 
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Észak-Macedónia 

 
Az észak-macedóniai kormánypárt elfogadta Zaev lemondását a miniszterelnöki posztról 
Az észak-macedóniai kormányzó baloldali SDSM párt központi bizottsága elfogadta Zoran Zaev lemondását a párt éléről 
és a miniszterelnöki posztról. Zaev október végén jelentette be, hogy lemond a miniszterelnöki posztról, miután az SDSM 
párt vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Az SDSM központi bizottsága azonban úgy döntött, hogy a 
miniszterelnöknek el kell halasztania lemondását addig, amíg az országban stabilizálódik a politikai helyzet. Az SDSM 
központi bizottsága pályázatot hirdetett az új pártvezető személyére, és december 12-ére tűzte ki a párton belüli 
választást. 
 
Egyre kevésbé bíznak az EU-ban az észak-macedónok  
Kezdik elveszteni az Európai Unióba vetett bizalmat az észak-macedónok. A volt jugoszláv tagállam már 17 éve nyújtotta 
be csatlakozási kérelmét, nagy nehezen pontot tettek Görögországgal a névvita végére, a csatlakozási tárgyalások 
azonban még mindig nem kezdődtek el. 
 
Megduplázódott az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke az első kilenc hónapban 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke elérte a 285,6 millió eurót (324,3 millió 
dollárt) 2021 első kilenc hónapjában, szemben a 2020 azonos időszakában mért 119,5 millió eurós értékkel. Csak a 
harmadik negyedévben az ország összes közvetlen befektetése nettó 38,6 millió eurót tett ki, szemben a 2020 harmadik 
negyedévi 5,4 millió eurós FDI-kiáramlással. 
 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya harmadára csökkent az első tíz hónapban 
Észak-Macedónia konszolidált költségvetésének hiánya 23,6 milliárd dénárt (429,5 millió dollár/382,7 millió euró) tett ki 
az év első tíz hónapjában, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 34,8 milliárd dénáros hiánnyal. A január-
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októberi időszakban a konszolidált bevételek 178,3 milliárd dénárra nőttek a tavalyi év azonos időszakában elért 154,6 
milliárd dénárról. A kiadások 201,9 milliárd dénárra emelkedtek, a 2020 első tíz hónapjában mért 189,4 milliárd dénárhoz 
képest. 
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Franciaország 

 
A francia kormány nem tervez lezárást, de szigorítja a védettségi igazolás feltételeit 
A francia kormány a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt nem tervez sem lezárást, sem kijárási tilalmat, de szigorítja 
a védettségi igazolás feltételeit, és minden felnőtt számára lehetővé teszi az oltás harmadik adagjának felvételét öt 
hónappal a második után. 
 
Felszaladt a fogyasztói áremelkedés Franciaországban 
A francia statisztikai hivatal (Insee) kedden azt közölte, hogy októberben 2,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az egy 
évvel korábbiakhoz viszonyítva a szeptemberi 2,2 százalék után. Az energiaárak 20,2 százalékkal nőttek éves 
összevetésben, az élelmiszerárak 0,7 százalékkal emelkedtek, a dohánytermékek árnövekedése 4,8 százalék, a 
szolgáltatásoké pedig 1,8 százalék volt. 
 
Migráció: a Decathlon már nem ad el kajakokat és kenukat Észak-Franciaországban 
A Decathlon sportnagykereskedés leállította a kajakok és kenuk eladását calais-i és Grande-Synthé-i üzleteiben 
tekintettel arra, hogy az észak-franciaországi térségekből Nagy-Britanniába induló migránsok azokat a La Manche 
csatornán való átkeléshez használhatják. A cég hangsúlyozta, hogy ezek a járművek alkalmatlanok arra, hogy azokkal 
átkeljenek a La Manche csatornán. Hozzátette, hogy az életét teszi kockára, aki ezt mégis megpróbálja - írja az MTI. 
 
Rekordot döntött az egy nap alatt beadott oltások száma Franciaországban 
Franciaországban egyetlen nap alatt csaknem 200 ezren vették fel a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető 
adagját, s ez rekordot jelent - mondta a szerdai kormányülést követően a kormányszóvivő. Jelezte azt is, hogy a napi 
esetszám emelkedése ellenére a kormány nem tervez újabb korlátozó intézkedéseket. 
 
Gyorsan emelkedik a napi esetszám Franciaországban  
Franciaországban a koronavírus-járvány ötödik hullámában hirtelen emelkedik a napi esetszám, a kormányzat azonban 
továbbra is bizakodó: a magas átoltottságnak köszönhetően nem számít a súlyos esetek és az elhalálozások számának 
jelentős növekedésére. 

 
Zakatol az EU déli tengelye 
Összehangolja Európa-politikáját Franciaország és Olaszország, amivel az Európai Unió második és harmadik 
legnépesebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országa. Ezzel kiegészül a korábban kötött francia-német 
megállapodás. 
 
Folytatódik a konfliktus, a francia halászok blokkolják a kikötőket a britekkel folytatott vitában  
A francia halászok most bejelentették, hogy pénteken blokkolni fogják a francia kikötőket és a La Manche-csatorna alatti 
forgalmat is, mellyel az a céljuk, hogy megzavarják a britekhez irányuló áruforgalmat. A Brexit utáni halászati 
engedélyekkel kapcsolatos vitában nem igazán történt előrelépés, ráadásul a szerdai tragikus eset felkorbácsolta az 
egyébként is feszült hangulatot. 
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Horvátország 

 
Növekedett a horvát gazdaság 
A horvát gazdaság teljesítménye 15,8%-kal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a harmadik negyedévben 15,5%-kal nőtt a GDP éves szinten, 
míg negyedéves bázison 2,7%-kal erősödött. Ez a második legnagyobb gazdasági növekedés negyedéves szinten, az idei 
második negyedév rekordmértékű, 16,5%-os bővülése után. Az idei harmadik negyedéves gazdasági növekedéshez a 
legnagyobb mértékben a fogyasztási kiadások járultak hozzá. A háztartások fogyasztása 16%-kal nőtt az előző év 
ugyanezen időszakához képest, az előző negyedévhez képest ugyanakkor 2,2%-kal csökkent. Csökkent az állam 
fogyasztása, éves szinten 4,5%-kal. Az export 48,8%-kal, az import 13,9%-kal nőtt éves összehasonlításban. A bruttó 
beruházások és az állóeszköz-felhalmozás 7,6%-kal nőtt éves szinten, lassabban, mint az előző negyedévben, amikor a 
növekedés 18,1%-os volt. 
 
Emmanuel Macron az első francia államfő, aki Horvátországba látogatott 
Franciaország támogatja Horvátország csatlakozását a Schengen-övezethez, a belső határellenőrzés nélküli európai 
térséghez – jelentette ki Emmanuel Macron Zágrábban, Andrej Plenkovic horvát kormányfővel folytatott megbeszélése 
után. Horvátország arra számít, hogy a schengeni csatlakozásról szóló formális döntést a tagállamok idén decemberben, 
Szlovénia EU-elnöksége alatt hozzák meg, a végleges döntés pedig a francia elnökség alatt, a jövő év első felében születik 
meg. Plenkovic és Macron stratégiai partnerségről szóló megállapodást írt alá, mellyel Franciaország politikai, gazdasági 
és kulturális területen is támogatja Horvátországot, beleértve Horvátország Schengen-övezetbe és az euróövezetbe 
történő belépést, valamint OECD-tagságát. A két ország közötti kapcsolatok új szakasza a francia Rafale 
harcirepülőgépek megvásárlásáról szóló szerződés aláírása volt. 
 
Leszerelik a horvát autópályák fizetőkapuit 
Horvátország egész területén bevezetik az elektronikus útdíjfizetést (ETC), és lebontják az autópályákon a fizetőkapukat 
– ezt november 27-én jelentette be a parlamentben Tomislav Mihotić, a horvát közlekedési minisztérium államtitkára, aki 
felszólalásában megemlítette az Európai Unió azon szándékát is, amely szerint az egész kontinensen egységesíteni 
fogják az útdíjfizetést. 
 
Marad minden eddigi zárás Horvátországban is 
Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket: továbbra is korlátozzák a 
nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatása, a beutazás és az állami szférában a munkavégzés is védettségi 
igazoláshoz kötött, továbbá kötelező a maszk viselése zárt térben. 
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Írország 

 
Szigorították az írországi beutazási követelményeket: nem elég az uniós Covid-igazolvány 
Minden Írországba beutazónak, aki rendelkezik digitális Covid-19 oltási vagy gyógyultsági igazolással 2021. december 3-
tól már 48 óránál nem régebbi hivatalos laborban végzett negatív antigén teszteredménnyel vagy 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR teszteredménnyel is rendelkeznie kell a beutazáshoz. Amennyiben valaki nem rendelkezik oltási vagy 
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gyógyulási igazolással 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel kell rendelkeznie. A Passenger Locator 
Form online űrlap kitöltése továbbra is kötelező érvényű. 
 
Írországban is megjelent az omikron variáns 
Azonosították Írországban az első omikron variánssal fertőzött esetet, aki nemrég tért vissza a dél-afrikai régióból. Hét 
érintett dél-afrikai országra utazási korlátozásokat vezetett be az ír kormány is, azonban a fertőzött személy még a 
korlátozások előtt tért vissza Írországba.  
 
A kiberbűnözés 2020-ban 9,6 milliárd euró kárt okozott Írországnak  
A Grant Thornton üzleti és professzionális szolgáltatásokat nyújtó cég felmérése szerint a kiberbűnözés 2020-ban 9,6 
milliárd eurós kárt okozott az ír gazdaság számára. A vállalkozások, a lakosság és a kormányzati szervek különösen 
kiszolgáltatottá váltak a csalásokkal szemben. A bűnözés a Covid-19 válság közepette még inkább érzékelhető volt. A 
ransomware, az adathalászat, a hitel- és bankkártyacsalások és egyéb támadások exponenciálisan növekedtek 2014 óta, 
amikor a gazdasági károk értéke megközelítőleg 630 millió euró volt, ami lényegesen alacsonyabb, mint a jelenlegi 
tendencia.  
 
Stabilizálódik az ír munkaerő-piac: 6,9%-ra esett vissza a munkanélküliség 
A gazdasági aktivitás gyors fellendülése miatt a munkanélküliség a koronavírus-járvány eddigi legalacsonyabb mértékére 
6,9 százalékra esett vissza. 2020 ugyanezen időszakában a munkanélküliség meghaladta a 20 százalékot. Az ír Központi 
Statisztikai Hivatal (CSO) legfrissebb adatai szerint a korlátozások májusi feloldása óta erőteljes fellendülés érzékelhető 
a munkaerő-piacon. 
 
Jelentős a munkaerőhiány Írországban 
Az írországi munkaadók fele szerint a folyamatos munkaerőhiány negatívan érinti a vállalkozásukat. A Hays Ireland 
toborzócég felmérése szerint a vállalkozások csaknem 40 százaléka úgy értékeli, hogy a munkaerőhiány hatással volt a 
kulcsfontosságú projektek megvalósítására és 30 százaléka szerint kihatott a terjeszkedési terveikre. 
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Koszovó 

 
Az albán kormányfő is támogatná az egyesülést Koszovóval 
Az albánok 80%-a támogatná Koszovó és Albánia egyesülését, Belgrád szerint azonban ezzel csak növelnék a 
feszültséget a térségben. Igennel szavazna Edi Rama albán miniszterelnök, ha népszavazást tartanának Albánia és 
Koszovó egyesüléséről. Rama erről az Elbasanban tartott közös albán-koszovói kormányülésen beszélt. Ennek 
előzménye, hogy múlt héten Albin Kurti koszovói miniszterelnök azt nyilatkozta: igennel szavazna egy esetleges 
népszavazáson az egyesülésről, amennyiben az demokratikusan és békésen menne végbe. A közös kormányülésen 
megállapodás született arról, hogy de facto felszámolják a határt a két ország között, lazítanak az áruszállítást érintő 
vizsgálatokon, és könnyítenek egymás állampolgárainak munkavállalásán és letelepedésén a másik országban. 
 
Még mindig a szén az úr Koszovóban 
Koszovó két legnagyobb erőműve széntüzelésű, egyben az ország legnagyobb környezetszennyezője. Egyes tisztviselők 
szerint az ország készen áll rá, hogy elmozduljon a megújuló energiaforrások felé. Környezetvédelmi csoportok azonban 
azt mondják, hogy Koszovó problémái túlmutatnak az erőműveken. 
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Lengyelország 

 
Lengyelországban szerdától tovább szigorítanak 
A koronavírus omikron variánsának megjelenését és a járvány gyorsabb terjedését megelőzendő Lengyelországban 
szerdától újabb korlátozásokat vezetnek be, így csökkentik a felső létszámkorlátot például a vendéglátásban, a kulturális 
és sportintézményekben. 
 
Inflációellenes csomag jön Lengyelországban 
Az üzemanyag- és energiaárak növekedését enyhítő, inflációellenes csomagot jelentett be Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnök. A kormányfő elmondta: az Európai Unióban még megengedett minimális szintre csökkentik az 
üzemanyagok jövedéki adóját december 20-tól öt hónapig, és január elejétől öt hónapra nullára csökkentik a 
kiskereskedelmi árrést, valamint az ár részét képező környezetterhelési díjat, amelyet a közútfejlesztésekre fordítanak. 
 
Pont kerül egy meghatározó sztori végére az Opel Astra életében 
A Lengyelországban található Gliwice városában november 24-én megkezdték az Opel Astrák gyártásának leállítását, 
írta meg a Napi.hu a Notes from Poland hírportál cikkére hivatkozva. Az üzem nem zárja be kapuit, hanem átalakítják, a 
jövőben áruszállító kisteherautók és számos más autómodell előállítására rendezkednek be az ottani munkavállalók. 
 
Ellátási gondok és energiaválság ide vagy oda, a lengyel ipar nőni tudott novemberben 
Lengyelországban az elemzők által vártnál kevésbé lassult az ipari termelés növekedése éves szinten októberben. Havi 
összevetésben 2,3%-kal nőtt az ipari termelés. 
 
FORRÁS: 
www.turizmus.com 
www.azuzlet.hu 
www.alapjarat.hu 
www.portfolio.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegró kereskedelmi hiánya éves szinten 16,2%-kal nőtt a január-októberi időszakban 
Montenegró kereskedelmi hiánya 16,2%-kal, 2,042 milliárd euróra (2,302 milliárd dollárra) nőtt 2021 első tíz hónapjában. 
Az export 18,4%-kal 339,4 millió euróra, az import 16,5%-kal 2,042 milliárd euróra nőtt a vizsgált időszakban. Montenegró 
legfontosabb exportcélországai Szerbia (86,9 millió euró), Bosznia-Hercegovina (25,8 millió euró) és Olaszország (22,3 
millió euró) voltak. Az országba irányuló behozatal főként Szerbiából (413,3 millió euró), Németországból (188,1 millió 
euró) és Olaszországból (127,4 millió euró) érkezett. 
 
Nyersolajat találtak Montenegróban 
Bizonyos, hogy van kőolaj az Adria montenegrói szakasza alatt, erősítette meg sajtótájékoztatóján Mladen Bojanić 
nagyberuházási miniszter. Mint mondta, befejezték a fúrólyuk cementezését, a következő 7–15 napban pedig eljutnak 
addig a rétegig, amelyben a nyersolaj található. Hogy mennyire lesz kifizetődő az egész munka, azt a kutatófúrásokat 
végző konzorcium fogja felmérni. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://seenews.com/ 

 
 

 

https://turizmus.com/desztinaciok/lengyelorszagban-szerdatol-tovabb-szigoritanak-1178367
https://azuzlet.hu/inflacioellenes-csomag-jon-lengyelorszagban/
https://alapjarat.hu/aktualis/pont-kerul-egy-meghatarozo-sztori-vegere-az-opel-astra-eleteben
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211122/ellatasi-gondok-es-energiavalsag-ide-vagy-oda-a-lengyel-ipar-noni-tudott-novemberben-512042
http://www.turizmus.com/
http://www.azuzlet.hu/
http://www.alapjarat.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/news/montenegros-jan-oct-trade-gap-widens-162-yy-763180
https://www.magyarszo.rs/hu/4784/gazdasag/254829/Nyersolajat-tal%C3%A1ltak-Montenegr%C3%B3ban.htm
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/


Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2021. november 14. (vasárnap) 00:00 órai hatállyal Magyarországot magas 
fertőzöttségű rizikóterületté nyilvánítják. Ennek eredményeképp az eddigiekhez képest új beutazási szabályok lépnek 
életbe a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára. A mindenkori beutazási szabályok részletes és 
folyamatosan aktualizált leírása megtalálható a Konzuli Szolgálat honlapján: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nemetorszag.  
 
Koronavírus: Németországban is felbukkant a szupermutáns 
Németországban is felbukkant az omikron variáns, az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) Dél-Afrikából indult változatát 
két ember szervezetében mutatták ki - jelentették be szombaton Münchenben. A világjárványt okozó vírus legújabb 
változatát egy házaspárnál mutatták ki. Szerdán érkeztek haza Bajorország tartományba hosszabb dél-afrikai 
tartózkodás után. 
 
Koronavírus: egyre több helyről tiltják ki az oltatlanokat Németországban 
A koronavírus-járvány negyedik hullámának erősödése miatt a mindennapi élet egyre több területéről tiltják ki a vírus 
okozta betegség (Covid-19) elleni oltást elutasító embereket Németországban. A berlini városvezetés keddi döntése 
szerint az oltatlanok hamarosan a boltok nagy részéből is kiszorulnak. A tartományi rangú főváros kormánya (szenátus) 
az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése elleni védekezésről szóló rendeletének új, sorban a 11. módosításával 
bevezette, hogy az oltatlanok november 27-től az alapellátást kivéve nem vehetnek részt a kiskereskedelemben. 
 
Hivatalos: kötelező oltást vezethetnek be Németországban 
További korlátozásokat terveznek Németországban a koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezésére, és akár 
az általános oltási kötelezettséget is bevezethetik - közölte kedden az ügyvezető szövetségi kormány szóvivője. A 
kormányra készülő koalíció - az SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) - tervei szerint február végén, március elején 
vezethetik be a kötelezettséget. 
 
Koronavírus: alkotmányosnak ítélték Németországban a korlátozó intézkedéseket 
Összefér a német alaptörvénnyel a koronavírus-járvány harmadik hullámának feltartóztatására Németországban 
tavasszal ideiglenesen bevezetett szabályozás, amely korlátozta egyes alapvető jogok gyakorlását - közölte kedden a 
szövetségi alkotmánybíróság Karlsruhéban. A testület elutasította az úgynevezett szövetségi vészfékrendszerről szóló 
jogszabály ellen beadott panaszokat, kimondva, hogy járványügyi vészhelyzetben elfogadható az alapjogok ideiglenes 
korlátozása. 
 
Az új német kancellár szerint, ha nem enyhül az infláció, akkor „valamit tenni kell” 
Ha az infláció nem csökken a jelenlegi magas szintről, akkor a kormánynak lépéseket kell tennie – mondta a Bildnek Olaf 
Scholz. A jövő héten beiktatásra kerülő új német kancellár a lehetséges intézkedésekről részletesen nem beszélt. 
Németországban elsősorban a járvány miatt meghozott kormányzati intézkedések és az energiaárak elszállása miatt 
ugrott 6%-ra az infláció. Scholz a Bild TV videójában reagált az elemzők várakozására, mely szerint csökkenhet az 
áremelkedési ütem a jelenlegi szintről.  
  
Csökkent a munkanélküliek száma Németországban 
Csökkent a munkanélküliek száma Németországban novemberben, és a munkanélküliségi ráta is lejjebb ment az előző 
hónaphoz képest. A német szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) kedden azt közölte, hogy a 
munkanélküliek száma 38 ezerrel, 2 millió 428 ezerre mérséklődött. Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 25 ezer 
fős csökkenés szerepelt. A munkanélküliek száma már a hetedik egymást követő hónapban csökkent novemberben, ami 
azt jelenti, hogy stabilan bővül a munkaerőpiac. 
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Egyre súlyosabb az alapanyaghiány a német iparban 
Az Ifo-intézet felmérése szerint jelentősen súlyosbodott az alapanyaghiány a német gyáriparban. Novemberben a 
vállalatok 74,4 százaléka panaszkodott a nyersanyagok és alapanyagok beszerzésekor tapasztalható szűk 
keresztmetszetekre. Ami 4 százalékponttal haladja meg az októberi felmérés eredményét. Szinte minden iparágban nőtt 
a beszerzési problémákkal küzdő cégek száma. 
 
Nincs jó bőrben a német gazdaság 
Részben a német termelő vállalatok beszállítói láncánál jelentkező problémák miatt a vártnál nagyobb mértékben 
csökkent novemberben a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet németországi üzleti hangulatindexe. A mutató 96,5 
pontra süllyedt az előző havi 97,7 pontról. Elemzők 96,6 pontot vártak. Novemberben már az ötödik egymást követő 
hónapban csökkent a mutató. 
 
Nagy ütést vitt be a járvány a német fogyasztásnak - de így is volt, aminek nőtt a kereslete 
Visszavetette a koronavírus-járvány a német háztartások fogyasztását tavaly. A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) 
hétfőn közölt adatai szerint a havi fogyasztási kiadások átlagosan 3 százalékkal, 2507 euróra csökkentek. Ezen belül 
azonban nőttek a kiadások bizonyos termékekre és szolgáltatásokra, például számítógépekre, kerékpárokra, 
lakberendezési termékekre, élelmiszerre és a lakhatásra. A fogyasztás csökkenése egyértelműen a járványra és az annak 
terjedését fékező intézkedésekre vezethető vissza. 
 
Szerényebb karácsonyi költekezést terveznek a németek 
Németországban a vírus gyors terjedése rontja a fogyasztói hangulatot és az üzleti kilátásokat a karácsonyi vásárlási 
szezonban, és azzal fenyeget, hogy a növekedés utolsó megmaradt pillérét is ledönti. Európa legnagyobb gazdaságában 
a vártnál nagyobb mértékben, 6 havi mélypontra romlott a fogyasztók hangulata, a GfK decemberi hangulatindexe 
szerint, a járvány miatt szigorodó korlátozások, illetve a 4 százalékot meghaladó infláció miatt. 
 
Megvan az új német kormány 
Az úgynevezett „közlekedési lámpa” koalíció irányítja majd Németországot, bejelentették ugyanis a koalíciós 
megállapodást a szociáldemokraták, a zöldek és a szabad demokraták között. Az egyezség értelmében Olaf Scholz 
kancellár kormányában a Christian Lindner, a Szabaddemokrata Párt (FDP) vezetője irányítja majd a kulcsfontosságú 
pénzügyminisztériumot, a zöldek két első embere, Annalena Baerbock és Robert Habeck kapta a külügyi és a gazdasági 
tárcát. 
 
Duplázták a németek a tavaly már ötszörözött, klímamentő célszámokat 
Az ország irányítására kötött koalíció már megtette a nagy fogadkozást: 2030-ra a megújuló energiából gyártott hidrogén 
ipari élmenőjévé akarnak felnőni. A nagy szavak mögött a német ipar részéről pedig megjelentek az első vállalások is. A 
kormánykoalíció három pártja úgy látja, hogy Németországnak 2030-ra el kell érnie a 10 gigawatt (GW) méretű 
elektrolízis-kapacitást. 
 
A németek is elkezdik a balti-tengeri alagút építését  
Hivatalosan is megkezdődött a balti-tengeri alagút építése a Németország legészakibb tartományában, Schleswig-
Holsteinben lévő Fehmarnban, ahol alapkőletételi ünnepséget rendeztek. A 18 kilométeres alagút Németországot és 
Dániát köti majd össze. Ha minden a tervek szerint alakul, az alagút segítségével a Hamburg és Koppenhága közötti 
utazási idő az eddigi mintegy felére, két és fél órára csökken. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com  
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
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Olaszország 

 
Súlyos dilemma előtt Mario Draghi, borulhat az olasz stabilitás 
Olaszországban nem csupán a negyedik-ötödik járványhullám miatti további szigorítások elrendelése okoz növekvő 
fejfájást a kormánynak, hanem a 2021-es olasz belpolitikai stabilitás kulcsának tekintett Mario Draghi kormányfő 
napokban esedékes személyi döntése is. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy Draghi integratív személyisége, morális 
tekintélye és jelentős népszerűsége ideális jelöltté teszi az elnöki tisztségre. A probléma az, hogy pillanatnyilag az olasz 
belpolitikában Draghiból csak egy van, és rá a jelen helyzetben mások szerint most nagyobb szükség van a kormány élén. 
 
Tömegközlekedni sem fognak tudni oltás nélkül az olaszok 
Szigorúbb járványintézkedéseket vezetnek be a karácsonyi időszakban az oltás nélküliekkel szemben, akik negatív 
teszttel sem használhatják a tömegközlekedési eszközöket, nem léphetnek be szállodákba, bárokba és edzőtermekbe – 
jelentette be az újabb korlátozásokat Mario Draghi miniszterelnök. Az új rendelkezéssel az ország egészében egyforma 
intézkedéseket vezetnek be a beoltottak és az oltás nélküliek megkülönböztetésével.  
 
Újra megnyitották az olasz sípályákat 
Visszatérhettek a sízők az olasz pályákra, közel két év lezárás után. Szombaton hivatalosan megnyitották a síszezont 
Olaszországban, ahol 2020 márciusa, a koronavírus-járvány kezdete óta minden sípályát bezártak, a tavalyi szezon így 
teljesen kimaradt. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/  
https://kitekinto.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
 

Románia 

 
Kétharmados támogatottsággal lépett hivatalba az új román kormány 
Hivatalba lépett Romániában a Nicolae Ciuca liberális miniszterelnök vezette nagykoalíciós kormány, miután a kabinet 
tagjai letették a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt. A jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult kormánynak kétharmados 
többséggel szavazott bizalmat a parlament. A 2024-es parlamenti választásokig érvényes koalíciós megállapodás szerint 
a PNL és a PSD felváltva tölti be a kormányfői tisztséget. 
 
Elfogadta a román kormány az idei második költségvetés-kiigazítást 
Elfogadta a román kormány az idei második költségvetés-kiigazítást, amely 2021-re változatlanul 7,13%-os GDP-arányos 
államháztartás-hiánnyal számol. A november 27-én hivatalába iktatott új román kormány módosítása nyomán az 
államháztartási hiány abszolút értékben 84,905 milliárd lej (1 lej=74,27 forint), ami 1,1 milliárd lejjel magasabb a korábban 
tervezettnél. A deficit azonban GDP-arányosan nem haladja meg a korábban vállalt 7,13%-ot, mivel abszolút értékben a 
román GDP is várhatóan nagyobb lesz. A kiigazításkor a legtöbb pénzt az egészségügyi és a munkaügyi minisztérium 
kapta, nagyobb forrásmegvonást a mezőgazdasági és közlekedési minisztériumok szenvedtek el. 
 
EP-képviselő: Románia év végéig megkapja a helyreállítási tervére járó 3,8 milliárd euró előfinanszírozást 
Románia év végéig megkapja előfinanszírozásként az országos helyreállítási tervében (PNRR) szereplő csaknem 30 
milliárd eurós összeg 13 százalékát, azaz 3,8 milliárd eurót - nyilatkozta Siegfried Mureşan. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
európai parlamenti képviselője szerint a PNRR esetleges újratárgyalásával többet veszítene az ország, mint amennyit 
nyerne. 
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Töltőállomásokat épít a Mol a román autópályáknál 
Hat töltőállomás építését kezdte el a MOL a tervezett 14 közül két romániai autópálya mentén. A román közúti 
infrastruktúrát kezelő állami vállalattal az év elején kötött szolgáltatási koncessziós szerződés értelmében az A1 jelzésű 
autópálya Lugos és Déva közötti szakaszán, valamint az A2 jelzésű autópálya Medgidia és Konstanca közötti szakaszán 
építik meg a hat töltőállomást. Az A1 jelzésű autópályán további kettő fog megépülni, az építési engedéllyel már 
rendelkeznek, a munkálatok decemberben kezdődnek. A Mol becslése szerint egy-egy töltőállomás 2 millió euróba kerül, 
így a 14 töltőállomás megépítése költsége várhatóan 28 millió euró lesz. Az első töltőállomások megnyitását 2022 
második felében tervezik. 
 
Üresen kong Románia "felmentő" gázvezetéke 
Hiába épült meg a romániai szakasza annak a gázvezetéknek, amelyen az ország Azerbajdzsánból származó 
energiahordozót importálhatna, nem a csövek egy éve üresen állnak. Ennek az oka az, hogy Görögország még mindig 
nem oldotta meg a BRUA csatlakoztatását a TAP vezetékre. Ez 878 kilométer hosszú, és azeri gázt szállít a Kaszpi-
tengerből az Európai Unióba, főleg Görögországba, Olaszországba és Bulgáriába. A BRUA beüzemelése azért volna 
fontos, mivel Romániában a gázkitermelés csökkent idén, a behozatal azonban nőtt. Az egyre drágább orosz gázból 2021 
első tíz hónapjában 272,2 százalékkal többet vásárolt az ország, mint az előző év azonos időszakában. 
 
Új bankjegyet vezetnek be Romániában 
Új címletű, 20 lejes bankjegyek kerülnek forgalomba Romániában december 1-jén. A központi bank igazgatótanácsa már 
a nyáron döntött az új címletű bankjegy bevezetéséről. Az igazgatótanács akkor elfogadta, hogy Ecaterina Teodoroiu 
első világháborús román hős képe lesz a bankjegyen. Ezzel a gesztussal a BNR erősíteni akarja a többi európai központi 
bankokhoz hasonlóan a nemek közötti egyenlőséget. 
 
Romániában elképesztően sokan élnek súlyos szegénységben 
Romániában 2,95 millió személy, a társadalom 15,2%-a élt tavaly úgynevezett súlyos anyagi deprivációban, ami azt 
jelenti, hogy nélkülözniük kellett. A szegénységnek ez a formája 52,6%-ban nőket, 47,4%-ban férfiakat érintett. A 2017-
es évhez képest tavaly 4,5%-kal csökkent ezeknek a személyeknek az aránya. Főleg a 18 év alatti kiskorúak körében volt 
magasabb az előfordulási arány, ennek a korosztálynak a 21,4%-át érintette az anyagi nélkülözés, majd 17,7%-kal a 18-
24 évesek következtek. Ugyanakkor 2017-hez képest a súlyos anyagi deprivációban élők aránya jelentős mértékben 
csökkent az 50-64 évesek és a 65 év fölöttiek körében, ebben a két korcsoportban 6,8, illetve 6,4%-os volt a csökkenés. 
 
Európai nagyhatalom lett Románia a bicikligyártásban 
Újabb bicikligyár települ Romániába, amely tervei szerint évente 300 ezer kerékpárt fog előállítani. A főként Erdélyben 
működő bringagyártásnak köszönhetően Románia az egyik legnagyobb bicikligyártó ország Európában. Üzemet nyit 
Temesváron a kerékpárok gyártásával foglalkozó Corratec. Az 1990-ben alapított német családi vállalkozás jövőre 
kezdené el a termelést. 
 
FORRÁS: 
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Spanyolország  

 
Megint ömlik a láva La Palmán 
Több új kürtő nyílt a Spanyolországhoz tartozó La Palma szigeten működő vulkánon. Ezáltal ismét megindult a 
lávafolyam a hegygerincen lefelé, további károkkal fenyegetve a már evakuált területeket – közölték vasárnap a 
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hatóságok. A szakértők azt is elmondták, hogy vasárnapra virradóra nyolcvan földmozgást észleltek, melyek közül a 
legnagyobb 3,6-os erősségű volt. 
 
Szigorítják a korlátozásokat Katalóniában 
Katalóniában egyre több nyilvános hely – például az éttermek, az edzőtermek, a mozik és az idősotthonok – péntektől 
kizárólag oltási igazolvánnyal vagy negatív koronavírusteszttel látogathatóak. Ez eddig csak az éjszakai 
szórakozóhelyeken volt követelmény. A központi spanyol kormány nem tervezi országosan elrendelni az egyes 
tartományokban bevezetett korlátozásokat. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/  
https://kitekinto.hu/ 
 

Szerbia 

 
Könnyítések a határátlépésben 
Miközben Magyarország és Szerbia fellép a határaikat illegálisan átlépni szándékozókkal szemben, addig a két ország 
újabb könnyítést léptet életbe azok számára, akik a szabályokat betartva, jószándékkal akarnak közlekedni a határon – 
mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szerb kollégáját, Nikola Selakovićot fogadta 
Budapesten. Jövőre véglegesen megnyitják az új határátkelőt Kübekházánál, így egyszerűsítve a közlekedést 
Magyarország és Szerbia között. 
 
A szerb parlament elfogadta a 2022-es költségvetést 
A szerb parlament képviselői 203 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadták az ország 2022-es költségvetését. 
A 2022-es költségvetés bevételi oldala magasabb, kiadási oldala pedig valamivel kisebb a 2021-es költségvetés 
átütemezése utánihoz viszonyítva. A kormány 1561,8 milliárd dinár összegű bevételt tervez. A jövő évi tervezett kiadások, 
a kormány számításai szerint, 1,717 milliárd dinárt tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy a jövő évi várható hiány 3 százalékos. A 
teljes költségvetést a tervezett 4,5 százalékos gazdasági növekedésre „szabták”. 
 
Szerbia GDP-je 7,7%-kal nőtt éves szinten a harmadik negyedévben 
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) 2021 harmadik negyedévében 7,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához 
képest, az előző negyedévi 13,7 százalékos emelkedést követően. Negyedéves összehasonlításban Szerbia gazdasága 
1,6%-kal nőtt 2021 harmadik negyedévében az április-júniusi 1,3%-os növekedés után. 
 
Szerbia kereskedelmi hiánya éves szinten 19,8%-kal nőtt a január-októberi időszakban 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 19,8 százalékkal 6,409 milliárd dollárra (5,661 milliárd euróra) nőtt 2021 első tíz 
hónapjában. Az ország exportja 33,8%-kal, 20,995 milliárd dollárra, míg az import 30,3%-kal, 27,404 milliárd dollárra nőtt 
a vizsgált időszakban. 
 
Szerbiában 10,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta a harmadik negyedévben 
Szerbiában 10,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta 2021 harmadik negyedévében (a 2020 harmadik negyedévében 
mért 9,8%-hoz képest), ami 0,6 százalékpontos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A foglalkoztatási ráta 
50%-ra nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 47,8%-ról. 2021 második negyedévében a foglalkoztatási ráta 
48,3% volt. 
 
A Szerbiába érkező külföldi turisták száma január-októberben 81%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest 
A Szerbiába látogató külföldi turisták száma 2021 első tíz hónapjában éves szinten 80,9%-kal, 719 495-re nőtt. A külföldi 
turisták által Szerbiában eltöltött éjszakák száma 84,2 százalékkal, 2 018 346-ra nőtt. A legtöbb turista (84 953) Bosznia-
Hercegovinából érkezett, ami 83,9%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.   
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Szerbia az alapvető élelmiszerek árának befagyasztásával állítaná meg az inflációt 
Korlátozta az alapvető élelmiszerek árát a szerb kormány a következő 2 hónapra, hogy visszaszorítsa az inflációt. A 
kabinet a kristálycukor, a tej, a napraforgóolaj, a liszt, valamint a sertéshús árának emelését tiltotta meg, ezeknek az 
élelmiszereknek az ára nem haladhatja meg a november 15-i szintet. Októberben az infláció 6,6%-os volt, ami jelentősen 
meghaladja a központi bank által előirányzott 3%-ot, amelytől mindkét irányban 1,5%-kal lehet eltérni. 
 
Oroszország meghosszabbította Szerbia számára a jelenlegi gázárat 
Moszkva fél évre meghosszabbította Belgrád számára az ezer köbméterenként 270 dolláros gázárat - közölte Aleksandar 
Vucic szerb elnök, miután Szocsiban fogadta őt orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin. A szerb államfő köszönetet 
mondott Szerbia területi épségének és szuverenitásának támogatásáért a nemzetközi szervezetekben. Kijelentette, 
hogy az orosz-szerb haditechnikai együttműködés a legmagasabb szinten áll, és Szerbia újabb szerződésekben 
reménykedik. 
 
Alkotmányozó népszavazást írtak ki Szerbiában 
Kiírta az alkotmánymódosításról szóló népszavazást Ivica Dacic szerb házelnök Belgrádban. Január 16-án az alkotmány 
igazságügyre vonatkozó részének a módosításáról szavaznak az emberek. A szerb alaptörvény azon részét kívánják 
módosítani, amely a bírók és az ügyészek kinevezésére vonatkozik, jelenleg ugyanis a parlamentnek kell jóváhagynia a 
kinevezésüket, és ez nem egyeztethető össze az európai uniós normákkal. Ha ugyanis a parlament nevezi ki a bírókat és 
az ügyészeket, akkor nem mondható, hogy független az igazságügyi rendszer. A referendumon nem lesz érvényességi 
küszöb, annak megszüntetéséről a múlt héten szavazott a szerbiai parlament. 
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
Eldurvult a negyedik hullám Szlovákiában: november 26-tól indult az újabb karantén 
A szlovák kormány november 26-tól három hónapra szükséghelyzetet és kéthetes országos karantént rendelt el, hogy 
megfékezzék a világszerte leggyorsabban az országban terjedő Covid-19-járványt. Kritikus szintet ért el a kórházban 
ápoltak száma, ráadásul továbbra is alacsony a népesség átoltottsága. Kivételt képez a munkába és iskolába járás, 
valamint az alapvető fogyasztási cikkek és szolgáltatások beszerzése, az oltóhelyre és a tesztelésre való elmenetel. A 
korlátozások - amelyek egyebek mellett az éttermeket és a nem alapvető szükségleteket kielégítő cikkeket árusító 
üzleteket érintik - az oltottakra és a nem oltottakra egyaránt vonatkoznak, míg az iskolák nyitva maradnak, és kötelezővé 
kívánják tenni a teszteket bennük. 
 
Csőd közeli helyzetbe löki a járvány a szlovák idegenforgalmat 
A Szlovákiai Szállodák és Éttermek Szövetsége a kárpótlások összegének megemelését és olyan intézkedések 
bevezetését kéri a kormánytól, amelyek javítanának az egészségügyi ellátás helyzetén az országban. A szövetség 
vezetője, Marek Harbuľák azt mondta, az új Covid-besorolás vesztegzárat jelent az idegenforgalomnak valamennyi 
fekete járásban. 
 
8 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Szlovákiában 
A Statisztikai Hivatal adatai szerint a harmadik negyedévben évközi viszonylatban nyolc százalékkal emelkedtek az 
ingatlanárak Szlovákiában. Ez az idei év eddigi legnagyobb ütemű áremelkedése az ingatlanpiacon, de valamivel lassabb. 
A második negyedévben 4,8 százalékos áremelkedést tapasztaltak. 
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Szlovénia 

 
A szlovén parlament jóváhagyja a 2022-es és 2023-as költségvetés módosításait 
A szlovén parlament jóváhagyta a 2022-es és 2023-as költségvetés módosítását, amely mindkét évben magasabb 
bevételt irányoz elő. A felülvizsgálatot követően a 2022-es költségvetés 11,47 milliárd euró (12,96 millió dollár) bevétellel 
tervez, ami 4,2%-kal haladja meg az eredeti tervet, míg 2023-ban a bevétel 11,84 milliárd euróra rúg, ami 3,3%-os 
növekedést jelent. A költségvetési kiadások 2022-ben 13,94 milliárd eurót tesznek ki, 10,7%-kal többet, mint a 
költségvetés eredeti változatában, míg 2023-ban 580 millió euróval 13,36 milliárd euróra csökkennek. 
 
Szlovénia harmadik negyedéves GDP-je 4,8%-kal nőtt éves, 1,3%-kal negyedéves szinten 
Szlovénia gazdasági teljesítménye 2021 harmadik negyedévében 4,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 
és 1,3%-kal a második negyedévhez képest. 2021 harmadik negyedévében a bruttó állóeszköz-felhalmozás 9,6%-kal 
nőtt, elsősorban a gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozásának 22,8%-os növekedésének köszönhetően. 
 
Szlovénia szerint az EU-nak finanszíroznia kell a külső határok védelmét 
Az Európai Uniónak finanszíroznia kell minden olyan intézkedést, amely megvédi a közösség külső határait, beleértve a 
kerítésépítést is – jelentette ki Janez Jansa szlovén kormányfő Ljubljanában a Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Jansa hangsúlyozta: a határokon felállított fizikai akadályok 
hatékonynak bizonyultak az illegális migráció és az erőszak megelőzésében, és felváltják az erőteljesebb módszerek 
alkalmazását. Megjegyezte: Szlovénia, mint az EU Tanácsának soros elnöke, arra törekedett, hogy a migrációs válságban 
jelentős támogatást szerezzen Lengyelországnak.    
 
Szlovénia is bevezeti az e-matricákat 
Fokozatosan elektronikus rendszerre áll át a gyorsforgalmi úthasználati díjakat illetően Szlovénia. A tehergépjárművek 
és autóbuszok számára már korábban bevezették a DarsGo szisztémát, ez év december 1-től pedig már 
személygépkocsikra, illetve motorkerékpárokra is vásárolhatunk e-matricát, de egyelőre csak korlátozottan lesznek 
elérhetőek, személyautóra éves úthasználati jogot vásárolhatunk ebben a formában, míg a motorkerékpárokra egyelőre 
csak fél évre érvényes e-matricát kaphatunk. Az éves e-vignetták érvényességi ideje a jövőben nem naptári évhez lesz 
kötött, hanem a meghatározott időpontig tart. Az egyéb időtartamokra (havi, heti) érvényes úthasználati díjakat 
továbbra is a hagyományos matricák megvásárlásával fizethetjük ki, ám február elsejével ezeket is e-matricák váltják fel. 
 
FORRÁS: 
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Európai Unió 

 
30 éves csúcson az euróövezeti infláció 
Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) szerdán közzétett végleges, az előzetessel megegyező adatai szerint 
éves összehasonlításban 4,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában. 
Legutóbb 1992 áprilisában regisztráltak ennél nagyobb, 4,2 százalékos inflációt az övezetben. 
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Jóváhagyták az Európai Unió 2022-es költségvetését 
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta az Európai Unió 2022-es uniós költségvetését, ami az összes 
kötelezettségvállalást 169 515,8 millió euróban, a kifizetéseket pedig 170 603,3 millió euróban határozza meg - közölte az 
uniós parlament szerdán. A költségvetésében egyebek mellett 49,7 milliárd euró jut a koronavírus-járvány utáni 
fellendülés támogatására és a gazdasági, társadalmi és kohéziós beruházások ösztönzésére. 
 
Gigantikus globális programot készít elő Brüsszel 
Hatalmas globális programot készít elő az Európai Unió, infrastruktúra és egyéb projektekkel, amely Kína Egy Övezet Egy 
Út programjának a riválisává válhat – tudta meg a Financial Times. 
 
A negyedik hullám visszavetheti a gazdasági fellendülést az EU-ban, de megszorításokról szó sincs 
Az Európát sújtó negyedik hullám veszélyezteti a kontinens gazdasági növekedését is, hiszen több tagállamban is 
mérlegelik az újabb lezárásokat - derült ki az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzéséből. A nagy adóssággal küzdő 
országoknak figyelniük kell a kiadásaikra, de Brüsszel ezúttal nem ír elő kiigazítást. 
 
Üzleti csúcstalálkozó Brüsszelben: a fellendülés és a kilábalás a téma 
Miközben a kormányok Európa-szerte új intézkedésekre készülnek a koronavírus-fertőzések számának növekedése 
közepette, az üzleti szférát aggasztja a gazdasági helyreállásának folyamata. Ahogy több mint húsz éve mindig, az 
Euronews idén is több mint 20 éve vesz részt vett a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozón, ahol vezető gazdasági 
szereplőkkel beszélgettünk. 
 
Az EU engedélyezi az állami támogatást a mikrochip-szektorban 
Engedélyezi az Európai Bizottság az állami támogatásokat azért, hogy segítsék a félvezetők és mikrochipek gyártását 
Európában. A brüsszeli testület közben a jövő év közepéig meghosszabbította az állami támogatásokra vonatkozó 
általános szabályok lazítását. Erre a koronavírus-válság miatt van szükség. 
 
A hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos új szabályokat javasol Brüsszel 
Az EU tonnaszámra termeli a hulladékot. De ennek nagy része messze a határaitól ér célba. 2004 óta az EU 75 százalékkal 
több hulladékot exportált. Majdnem fele olyan országokba kerül, ahol esetleg elégetik vagy nem környezetbarát módon 
kezelik, növelve ezzel a természeti károkat. Az új uniós javaslat korlátozni kívánja a kivitelt az alacsonyabb szintű 
hulladékgazdálkodási szabványokkal rendelkező országokba, a környezetszennyezés exportjának leállítása érdekében. 
 
Egyre jobban drágul a földgáz Európában 
A Gazprom némileg növelte ugyan az Európába áramló gáz mennyiségét, az árak azonban tovább emelkednek az Északi 
Áramlat 2. körüli bizonytalanságok miatt. 
 
Hogyan tervezi az EU az erdőirtással kapcsolatos termékek betiltását? 
Az ember okozta klímaváltozás gyorsuló ütemének megfékezésére tett újabb lépésként Brüsszel az elfogyasztott 
csokoládéra, a kávéra és a bőrből készült ruhákra helyezte a hangsúlyt. A szerdán nyilvánosságra hozott új szabályok 
értelmében az Európai Bizottság azt tervezi, hogy megtiltja a kiirtott és lepusztított területeken készült mezőgazdasági 
termékek értékesítését. 
 
Egyre csúnyábban fest az európai autópiac, itt vannak az új számok 
A múlt hónapban 665 ezer új személyautót regisztráltak az Európai Unióban, ami 30,3 százalékkal kevesebb, mint egy 
évvel korábban – jelentette az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA). Ez már a negyedik egymást követő hónap, 
amikor éves bázison visszaesést mutattak az adatok, és októberben még sosem jegyeztek be ilyen kevés autót. 
Szeptemberben még 23,1 százalék volt a visszaesés. 
 
Már az EP is bevezetné a kötelező minimálbért 
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta a kötelező minimálbér bevezetéséről szóló tárgyalások 
megkezdését azzal a céllal, hogy a minimumkövetelmények megállapításával az Európai Unió tisztességes megélhetést 
biztosító bérszintet állapítson meg a munkavállalóknak – közölte az uniós parlament csütörtökön. 

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/11/jovahagytak-az-europai-unio-2022-es-koltsegveteset
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/11/gigantikus-globalis-programot-keszit-elo-brusszel
https://hu.euronews.com/2021/11/24/a-negyedik-hullam-visszavetheti-a-gazdasagi-fellendulest-az-eu-ban-de-megszoritasokrol-szo
https://hu.euronews.com/2021/11/24/a-negyedik-hullam-visszavetheti-a-gazdasagi-fellendulest-az-eu-ban-de-megszoritasokrol-szo
https://hu.euronews.com/2021/11/17/uzleti-csucstalalkozo-brusszelben-a-fellendules-es-a-kilabalas-a-tema
https://hu.euronews.com/2021/11/18/az-eu-engedelyezi-az-allami-tamogatast-a-mikrochip-szektorban
https://hu.euronews.com/2021/11/17/a-hulladek-kezelesevel-es-szallitasaval-kapcsolatos-uj-szabalyokat-javasol-brusszel
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/11/egyre-jobban-dragul-a-foldgaz-europaban
https://hu.euronews.com/2021/11/17/hogyan-tervezi-az-eu-az-erdoirtassal-kapcsolatos-termekek-betiltasat
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/11/egyre-csunyabban-fest-az-europai-autopiac-itt-vannak-az-uj-szamok
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2021/11/mar-az-ep-is-bevezetne-a-kotelezo-minimalbert


 
Egységes európai utazási szakpolitikát sürget az ECTAA 
November 22-én az ECTAA és több más, az utazási ágazatban jelentős és érdekelt szereplő közös felhívást intézett az 
Európai Unióhoz és a tagállamokhoz. Itt az ideje, hogy a tagállamok jobban összehangolják az egészségügyüket és az 
utazásokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszaikat - írták. 
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FÁK-térség 

 
Oroszország kifogy a könnyen kitermelhető olajból - még drágább lesz 
Oroszország olajtermelésének szinte teljes egésze az úgynevezett nehezen kitermelhető nyersolajkészletekből fog állni, 
hacsak az ország nem gyorsítja fel és nem ösztönzi a feltárást - mondta szerdán Pavel Szorokin orosz energiaügyi 
miniszterhelyettes. "Termelésünk csaknem 100 százaléka nehezen kitermelhető lesz tíz év alatt" - mondta Sorokin, akit 
a TASZSZ hírügynökség idézett. A nehezen kitermelhető tartalékok sokkal magasabb kitermelési költségekkel fognak 
járni, mint a hagyományos tartalékok, az energiaügyi miniszterhelyettes szerint. Ez problémát jelent Oroszország 
számára, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelője, mivel a tartalékok minősége romlana, és a jelenleginél sokkal 
drágábbá tenné az olaj kitermelését. 
 
Oroszország nem tervezi Ukrajna megszállását 
Amerikai, ukrajnai és NATO-tisztségviselők az elmúlt hetekben aggodalmuknak adtak hangot az orosz csapatok 
szokatlan mozgolódása miatt az ukrán határ közelében. A szakértők és politikusok azt latolgatták, hogy a 
csapatösszevonások egy esetleges orosz támadást vetítenek elő. Mindenkit megnyugtatok, semmi ilyesmi nem fog 
történni – mondta ezzel kapcsolatban Nariskin egy, az állami televízióban közvetített interjúban. Moszkva többször 
megjegyezte: országhatáron belül úgy mozgatja az orosz csapatokat, ahogy neki tetszik, és nem kell aggódni az ilyen 
műveletek miatt. Oroszország egyúttal azzal vádolta Washingtont, Kijevet és az észak-atlanti katonai szövetséget, hogy 
provokatív és felelőtlen magatartást tanúsít határai közelében. 
 
Idén két életbevágóan fontos szerződést is kötöttünk Oroszországgal 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar-orosz kormányközi gazdasági bizottság november 24-i 
obnyinszki ülését követő sajtótájékoztatóján ismertette, hogy ez a két megállapodás az az életmentő vakcinavásárlási, 
valamint a fűtést biztosító gázszállítási szerződés. 2021-et minden eddiginél sikeresebb évnek minősítette a magyar-
orosz együttműködésben. Mint mondta, Magyarország folytatja a pragmatikus együttműködést Oroszországgal, „és aki 
nem akarja ezt, az a magyar emberek érdeke ellen tesz”. A távlatokról szólva elmondta, hogy a WizzAir légitársaság 
december 13-tól heti két járatot üzemeltet majd Moszkva és Debrecen között, és márciustól Budapest és Jekatyerinburg 
között is járni fog. December 16-án magyar-orosz vasúti szállítmányozási vegyesvállalat megalapításáról írnak majd alá 
megállapodást, amely Magyarország irányába tereli a Kínából érkező teherszállítást, és a jelenlegi évi száz tehervonat 
helyett ez fog érkezni onnan. Közölte, hogy egy orosz kozmetikai vállalat 18 milliárd forint értékű gyárat fog létesíteni 
Alsózsolcán 260 új munkahelyet teremtve. A jövő év végén megkezdődhet a Szputnyik V vakcina gyártása 
Magyarországon, hétfőtől pedig megkezdődik az emlékeztető oltásként sikeresen alkalmazott Szputnyik Light vakcina 
hazai engedélyeztetéséről szóló eljárás. 
 
Oroszország: 52-en haltak meg a bányarobbanásban 
A rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a bányában a november 25-i baleset idején tartózkodó 285 ember közül 239-
et kimentettek. 49 bányász megsérült, közülük 38-an kórházba kerültek, négyük állapota súlyos. Dmitrij Gyemesin 
főügyészhelyettes szerint a tragédiát szikra által okozott metánrobbanás, valamint az attól keletkezett dinamikus lökés, 
és az okozta, hogy a szellőzőakna füsttel telítődött. A baleset ügyében büntetőeljárás indult a munkavédelmi 
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követelmények gondatlanságból halált okozó megsértése címén, amiért hét évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. 
Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy őrizetbe vették a bánya igazgatóját és helyettesét, valamint a fejtési 
szakasz művezetőjét. A Kuznyecki-medencében péntektől háromnapos gyászt rendeltek el. Vlagyimir Putyin elnök 
részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. 
 
Újabb magyar-orosz koronavírus-megállapodás született 
Oroszország és Magyarország megállapodott a Covid oltási igazolványok kölcsönös elfogadásáról – jelentette be Szergej 
Lavrov külügyminiszter. Moszkva több más országgal is folytat tárgyalásokat ilyen megállapodásokról – mondta a 
miniszter, aki egy olyan tanácskozáson beszélt, amelyet az orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetsége szervezett. 
Lavrov arról is szólt: a G20 egyetlen állama sem támogatta Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly tett javaslatát, hogy 
járvány esetén oldják fel az oltóanyagok szabadalmi védettségét. Magyarország februárban engedélyezte az orosz 
koronavírus elleni vakcina alkalmazását, és szeptemberre felhasználta a rendelkezésre álló teljes mennyiséget. Most egy 
üzem építését tervezi, ahol az orosz vakcinát gyártanák, és harmadik országokból is beengedi az orosz Szputnyik V-vel 
oltott utazókat. Moszkva arra számít, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az év végéig engedélyezi az orosz 
oltóanyagot. 
 
Azerbajdzsán: az ország felnőtt lakosságának több mint 60 százaléka kapott két oltást 
„Ami a COVID-19-et illeti, Azerbajdzsán idén január közepe óta immunizálási kampányt indított. Az ország felnőtt 
lakosságának több mint 60 százaléka kapott két oltást” – mondta Ilham Aliyev elnök a Gazdasági Együttműködési 
Szervezet (ECO) 15. csúcstalálkozóján, Türkmenisztán fővárosában, Asgabatban. „Eddig csaknem 3 milliárd dollárnyi 
társadalmi-gazdasági ösztönző csomagot bocsátottak ki a COVID-fertőzött emberek és vállalkozások támogatására az 
országban. Ugyanerre a célra 2022-ben 1,6 milliárd dolláros pénzügyi segélycsomagot különítenek el az állami 
költségvetésből” – jegyezte meg az államfő. Azerbajdzsán kezdeményezésére korábban ebben az évben az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsa, illetve az ENSZ Közgyűlése határozatokat fogadott el az összes ország számára a vakcinákhoz való egyenlő 
hozzáférésről. 
 
Kazahsztán: atomerőművet építenének a kriptobányászoknak 
Miután Kína lecsapott a bitcoin és más kriptók bányászatára, megindult az adatközpontok vándorlása és ezek közül sok 
Kazahsztánban kötött ki. Ennek eredményeként a közép-ázsiai ország a világ második legnagyobb bitcoin bányászattal 
foglalkozó országává vált. Azonban az olcsó szénen alapuló áramtermelés nem bírta a növekvő áramigényt és időközben 
a globális energiapiaci válság miatt a szén olcsósága is megkérdőjeleződött. Az egyes becslések szerint több mint 87 ezer 
kriptobánya-gép, ami az országba költözött olyan mértékben terhelte le a hálózatot, hogy az áram adagolására is sor 
került. Problémát jelent az is, hogy a legtöbb kriptobányász nem hivatalosan működik az országban, így az 50 regisztrált 
bányán kívüli "szürke" bányák felelnek a tevékenységgel kapcsolatos energiafelhasználás 85 százalékáért. Megoldást 
jelenthet az atomenergia is, lévén Kazahsztán a világ egyik legnagyobb uránium készletével rendelkezik és a termelés 
területén is jól áll.  
 
Kazahsztán: 30%-kal csökkentek a befektetések  
A járvány idején a Kazahsztánba irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 30%-kal 17 milliárd dollárra 
csökkent, - jelentette be Alisher Abdykadyrov, a Kazah Köztársaság nemzetgazdasági miniszterhelyettes. A szakértők a 
külföldi működőtőke-befektetések elmúlt néhány év során tapasztalt visszaesését a globális politikai és gazdasági klíma 
romlásával, valamint a koronavírus-járványnak tulajdonítják. Az idei év végére a tervek szerint mintegy 20 milliárd 
dollárnyi befektetést vonzanak, 2023-ra pedig várhatóan eléri a befektetések világjárvány előtti szintjét - 24,4 milliárd 
dollárt. 
 
Kirgizisztán: a központi bank 8%-ra emelte az alapkamatot 
A Kirgiz Nemzeti Bank igazgatótanácsa november 30-án úgy döntött, hogy 50 bázisponttal - 8%-ra - emeli az 
alapkamatot, számolt be a pénzügyi szabályozó hatóság sajtószolgálata. Ennek oka a növekvő inflációs háttér és a 
növekvő inflációs várakozások voltak. 2021. 10. hónapjának végén az árak az országban 9,5%-kal nőttek, miközben a reál 
GDP-növekedés mindössze 1,6%-ot tett ki. Ilyen helyzetben a Nemzeti Bank kénytelen tovább szigorítani a monetáris 
feltételeket. A pénzpiacon a rövid lejáratú kamatok az irányadó kamatot követve emelkedtek.  
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Kirgizisztán: parlamenti választást tartottak 
A Kirgizisztáni Biztonsági Tanács nem érdekelt a köztársasági parlamenti választások szavazási eredményeinek 
meghamisításában. Marat Imankulov, a Biztonsági Tanács titkára mondta ezt a köztévé- és rádióadásában november 29-
én. A magas rangú tisztségviselő beszédet mondott a kirgiz fővárosban a politikai pártok képviselőinek és támogatóinak 
tüntetésén, akik elégedetlenek voltak a Központi Választási Bizottság által kihirdetett szavazás eredményével. „Tudni 
kell veszíteni. Nem félünk senkitől. És nincs olyan, amitől félnénk vagy amit eltitkolnánk” – hangsúlyozta a Biztonsági 
Tanács vezetője. Imankulov ugyanakkor megígérte, hogy bemutatja a választásokat vesztett politikusoknak a kézi 
szavazatszámlálás protokolljait, és szükség esetén újraszámolják a szavazatokat. A parlamenti választások előzetes 
eredménye szerint hat párt kap parlamenti mandátumot: Ata Zhurt Kirgizisztán, Ishenim, Yntymak, Alliance, Butun 
Kirgizisztán és Yiman Nuru. Az 5%-os küszöböt csak ezeknek a politikai pártoknak sikerült átlépniük. 
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Kína 

 
A szupervariáns megjelenése fejre állíthatja Kína ultraszigorú koronavírus-politikáját 
Az omikron variáns megjelenésére a kínai döntéshozók még szigorúbb és határozottabb fellépéssel reagálhatnak rövid 
távon, de a szupervariáns megjelenése hosszú távon tarthatatlanná teheti a zéró Covid politikát - állítja Mark Williams, 
a Capital Economics Ázsiáért felelős vezető közgazdásza. A közgazdász szerint a helyi lezárások ismét ütést vihetnek be 
a gazdasági aktivitásnak, a fertőzés és a kontakttá válás miatti aggodalmak sok embert kényszeríthetnek 
otthonmaradásra - mondta el a CNBC-nek. 
 
Amerika most katonai bázisokat kezd el felújítani, hogy odaszúrjon Kínának 
Korszerűsíti az Egyesült Államok katonai repülőtereit és katonai bázisait Ausztráliában és Guamban Kína katonai 
erejének ellensúlyozása végett – írja a Wall Street Journal. A Pentagon a korszerűsítés mellett most nem döntött 
csapatmozgatásról, viszont már korábban vadászgépek- és bombázók átcsoportosításáról határozott a térségbe. A Wall 
Street Journalnak nyilatkozó védelmi szakértők úgy látják, hogy azért nem döntött most Amerika újabb, jelentős élőerő- 
és haditechnikai eszközállomány átcsoportosításáról, mert az Egyesült Államoknak kihívást okoz, hogy nyomást 
gyakoroljanak Kínára, miközben a világ más részein, például Európában, határozott kiállást kell tanúsítaniuk 
szövetségeseik mellett. 
 

Kezd magára találni a kínai feldolgozóipar 
A kedden közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) 
által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 50,1 pontra kapaszkodott vissza novemberben. 
Elemzők 49,6 pontra számítottak az októberi, 49,2 pont után. Az októberi adat a leggyengébb volt 2020 februárja óta, 
amikor a kínai feldolgozóipari BMI utoljára ereszkedett az 50 pontos küszöb alá, az országban akkor tetőző koronavírus-
járvány miatti korlátozások hatására. A BMI 50 pont fölötti értéke növekedésre, az alatti pedig visszaesésre utal. 
 
Kína elől menekülnek a hongkongi fiatalok, a britek nyújtanak segítséget 
Törvénymódosítást nyújtanak be brit parlamenti képviselők, hogy még több fiatal hongkonginak segítsenek Nagy-
Britanniába menekülni. A számok azt mutatják, hogy a tiltakozással vádolt személyek 93%-a 25 év alatti, így őket kizárja 
a jelenlegi brit vízumrendszer. A számadatokat a Hong Kong Watch jogvédő szervezet vasárnap tette közzé a migrációs 

https://regnum.ru/news/polit/3436207.html
https://ma.hu/
https://index.hu/
https://888.hu/
https://24.hu/
https://hirklikk.hu/
https://azertag.az/
https://vg.hu/
https://regnum.ru/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211129/a-szupervarians-megjelenese-fejre-allithatja-kina-ultraszigoru-koronavirus-politikajat-513388
https://www.cnbc.com/2021/11/29/omicron-covid-variant-could-cause-china-to-double-down-on-zero-covid.html
https://www.portfolio.hu/global/20211130/amerika-most-katonai-bazisokat-kezd-el-felujitani-hogy-odaszurjon-kinanak-513508
https://www.wsj.com/articles/us-china-pentagon-middle-east-11638142162
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211130/kezd-magara-talalni-a-kinai-feldolgozoipar-513472
https://www.portfolio.hu/global/20211129/kina-elol-menekulnek-a-hongkongi-fiatalok-a-britek-nyujtanak-segitseget-513438


törvény módosítási javaslatainak e heti parlamenti vitája előtt, amely kiszélesítené a brit nemzeti (tengerentúli), vagyis 
BNO-státusszal rendelkező személyek Nagy-Britanniába való letelepedését – írja a brit Guardian. 
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Törökország 
 

Hatalmas árat fizethet a növekedésért Törökország 
Törökország gazdasága a harmadik negyedévében 7,4%-kal bővült éves alapon, alig elmaradva a 7,5%-os piaci 
várakozástól, és 2,7%-ot erősödött az előző negyedévhez képest. A hírt beárnyékolja, hogy a líra közelmúltbeli zuhanása 
és a szárnyaló infláció várhatóan hátráltatja a növekedést a későbbiekben. A második negyedévben a bővülés jóval 
nagyobb, 22% volt, ami részben az alacsony bázisnak a következménye. Az elemzők 2021 egészében 9,5%-os növekedést 
várnak, miután tavaly a török gazdaság recesszió nélkül vészelte át a járványt, 1,8%-kal bővülve. A gazdaság fellendülése 
azonban kétszámjegyű inflációt eredményezett, amely az elmúlt hónapokban közel 20%-ra emelkedett, de egyes 
elemzők szerint a közeljövőben elérheti a 27%-ot is, mivel a török jegybank az emelkedő infláció ellenére, Recep Tayyip 
Erdogan elnök elvárásaihoz igazodva szeptember óta 400 bázisponttal 15%-ra csökkentette irányadó kamatlábát, és 
várhatóan folytatja a pénzbőséget teremtő politikáját. Az enyhítési ciklus a piaci elemzők szerint a líra összeomlásához 
is vezethet, tekintve, hogy az év eleje óta 45%-kal esett az értéke a dollárhoz képest.  
 
Erdogan kitart amellett, hogy a magas kamatok miatt van infláció 
Recep Tayyip Erdoğan török elnök november 30-án úgy nyilatkozott, hogy soha nem tudna kiállni a kamatemelés mellett, 
és ebben a kérdésben nem hajlandó a kompromisszumra. A török líra ma is 3%-ot gyengült. Erdoğan szerint a török líra 
gyengülését nem támasztják alá a gazdasági fundamentumok, és Ankara kész további beruházás-ösztönzést nyújtani 
főleg az állami bankokon keresztül. A török elnök emellett kiállt unortodox álláspontja mellett, amely szerint az inflációt 
a magas kamatok okozzák. Erdoğan várakozása szerint az infláció csökkenni fog a 2023-as elnökválasztás előtt. 
 
Rengeteg pénz folyik be a turizmusból Törökországban 
Törökország azt a célt tűzte ki, hogy 2021 végéig 22 milliárd dolláros (7200 milliárd forint) bevételre tesz szert a 
turizmusból, annak ellenére, hogy a Covid-19 világszerte komoly hatással van az iparágra. Mehmet Nuri Ersoy török 
kulturális és idegenforgalmi miniszter szerint teljesen reális az, hogy Törökország 2021-ben több mint 28 millió külföldi 
turistát fog vendégül látni. Az ország turisztikai bevételei 2021 első kilenc hónapjában elérték a 16,8 milliárd dolláros 
(5500 milliárd forint) bevételt, és terveik szerint az év végére ez a szám eléri a 22 milliárd dollárt (7200 milliárd forint). A 
tavalyi évben a turizmus „mindössze" 12,1 milliárd dollárt (4000 milliárd forint) termelt. Törökország déli üdülővárosa, 
Antalya már második egymást követő évben őrizte meg „a legnépszerűbb mediterrán úti cél" címét, miután a régióban a 
legtöbb látogatót fogadta, 10 hónap alatt 8,6 millió turistát. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Hatalmas bejelentést tett a Fed elnöke, tépik a dollárt 
Jerome Powell, a Fed elnöke bejelentette: a decemberi ülésen tárgyalni fognak az eszközvásárlási program kivezetésének 
felgyorsításáról. A hírre a dollár markáns erősödésbe kezdett. 
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Brutális adóemelést hozhat hosszú távon Biden újjáépítési terve 
A Build Back Better (vagyis „építsük újra jobban”) Biden 10 évre szóló gazdaságpolitikai terve, amely elsőre nagyon 
csábítóan hangzik, valós költségeit ugyanakkor szinte kizárólag a közterhek növelésével lehet finanszírozni. 
 
Az USA kiutasított 27 orosz diplomatát 
Újabb 27 orosz diplomatát utasítottak ki az Egyesült Államokból – közölte Anatolij Antonov orosz nagykövet a hétvégén 
a Szolovjov Live YouTube-csatornának nyilatkozva. 
 
Szijjártó Péter szerint Amerika be akar majd avatkozni a magyar választásokba 
Arra számít a magyar kormány, hogy az Egyesült Államok a jövő évi magyar választásokba megpróbál majd beavatkozni 
és ennek eszközeként majd a személyek és vállalkozások szankcionálását lehetővé tevő ún. Magnyitszkij-törvény 
eszközéhez nyúl – jelezte egy csütörtöki eseményen Szijjártó Péter a Financial Times tudósítása szerint.  
 
Miért nem tudják megvenni az amerikaiak, amit akarnak? 
Közel két évvel a járvány kezdete után a koronavírus még mindig akadályozza azt az erőteljes ellátási láncot, amely az 
árukat a gyárakból az amerikaiak otthonaiba szállítja. A problémák végtelennek és változatosnak tűnnek, fejfájást okozva 
a gyártóktól kezdve egészen a fogyasztókig mindenkinek. 
 
Megoldás az amerikai munkaerőhiányra: tinédzserek 
Az Egyesült Államokban egyre fokozódó munkaerőhiány nagy problémát jelent a nyüzsgő ünnepi szezonra készülő 
vállalkozások számára, sokan ezért iskolás fiatalokat kezdenek foglalkoztatni. 
 
Kézzelfogható infláció: mostantól szinte minden 1,25 dollár az 1 dolláros boltban 
35 évig szinte minden egy dollárért ment a Dollar Tree üzletekben. Most már muszáj minimum 25 centet emelniük. Eddig 
bírták: az amerikai Dollar Tree diszkontlánc (lényegében az itthoni 100 forintos boltok megfelelője) 35 éven át 1 dolláron 
kínálta legtöbb termékét, 2022 első negyedévében viszont már minden üzletükben 1,25 dollárra emelik ezt az árat – írta 
meg a CNN. 
 
Marad a Fed élén Powell 
Joe Biden újra jelöli a Fed elnöki címére Jerome Powellt, Lael Brainard lehet az alelnök az amerikai jegybank élén – jelenti 
a Reuters. A lépés várható volt, annak ellenére, hogy a demokraták progresszív szárnya kritizálta Powellt, mondván, nem 
szabályozza elég szigorúan a bankokat, és nem tesz eleget a klímaváltozás elleni küzdelem során. Ők Brainardot 
szerették volna a pozícióba, akiről sokan azt gondolják, hogy még lazább monetáris politikát folytatott volna. 
 
Texasban építhet csipgyárat a Samsung 
Sokan találgatják, hogy hol fog felépülni a Samsung 17 milliárd dolláros amerikai csipgyára. A The Wall Street Journal 
információi szerint a döntés már meg is született, a győztes pedig nem más lehet, mint a Texas államban található Taylor. 
 
Új szankciókat vezet be az Egyesült Államok az Északi Áramlat-2 miatt 
Az Egyesült Államok további szankciókat rendelt el az Északi Áramlat-2 földgázvezetékkel kapcsolatban – jelentette be 
hétfőn Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A külügyi tárca amerikai kongresszusnak megküldött jelentése szerint 
egy Oroszországhoz köthető céget, a Transadriát és a vállalat Marlin nevű hajóját sújtják büntetőintézkedésekkel. 
 
Újfajta bűnözési forma terjed: egyszerűen megostromolják a fosztogatók Amerika üzleteit 
Újfajta bűnelkövetési forma ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban. Miután a hétvégén egy pajszerekkel felszerelt, 80 
fős, maszkos banda megrohamozott egy Nordstrom üzletet, több plázából is hasonló bűncselekményeket jelentettek 
San Francisco vonzáskörzetében. 
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Kanada 

 
Kanadában és Svájcban is felbukkant az omikron variáns 
A kanadai Ontario tartomány egészségügyi szervei vasárnap ismertették, hogy a koronavírus omikron mutációját eddig 
két olyan fertőzött szervezetében mutatták ki, aki nemrég járt Nigériában. 
 
Az erőszakos oltásellenesek akár börtönbe is kerülhetnek Kanadában 
Kanadában szigorúbb elbírálást kapnak azok az oltásellenes provokátorok, akik az egészségügyben dolgozókra 
támadnak. 
 
A Kanadában talált hibrid lazac a klímaváltozás eredménye lehet 
A Vancouver-szigeten lévő Cowichan folyó szájának közelében talált lazac a coho és a Chinook fajok hibridje, amely azért 
keletkezhetett, mivel ívásuk helyszíne és időzítése átfedésbe került. 
 
Világvége Kanadában: elfogyott a juharszirup 
Kanadában a meleg és rövid tavaszi időszak miatt nagyon kevés juharszirupot tudtak begyűjteni, miközben a kereslet 
folyamatosan nő a "kanadikum" iránt. Most a stratégiai juharszirup-tartalék felét szabadítják fel, hogy ne legyen 
nélkülözés az ünnepi időszakban. 
 
Mostantól házhoz jön a kannabisz Kanadában 
Az Uber felveszi a kannabiszt az alkalmazáson keresztül rendelhető termékek listájára, bár egyelőre csak a kanadai 
Ontario államban élő ügyfelek számára lesz elérhető a szolgáltatás. A vállalat szerint a kannabisz alkalmazásába történő 
bevonása segít visszaszorítani a kábítószer illegális piacát és segítene csökkenteni a marihuána hatása alatt álló sofőrök 
számát az utakon, ezzel javítva az utak biztonságát. 
 
Természeti katasztrófa miatt Kanadában korlátozták a vásárolható üzemanyag mennyiségét 
Ideiglenes korlátozásokat vezetett be az üzemanyagra és a nem alapvető fontosságú utazásokra a nyugat kanadai Brit 
Columbia tartomány, hogy enyhítse az ellátási láncban keletkezett zavart és segítse a helyreállítási munkálatokat. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Argentína megfékezné a dollárkiáramlást 
Az argentin jegybank tovább korlátozza a bankok és a fogyasztók dollárhoz való hozzáférését. Két új intézkedést hoztak, 
amelyekkel az argentin peso folyamatos leértékelődését próbálják mederben tartani. A jegybank csütörtökön tette közzé 
a bankokat és a fogyasztókat érintő szabálymódosítást, amellyel a dollárkészletét óvná, hogy maradjon tartaléka a peso 
védelmét célzó további devizaintervenciókra. A központi bank 1 milliárd dollárt költött a peso védelmére az azonnali 
piacon csak október 28-a és november 18-a között, ennek ellenére a fizetőeszköz január óta közel 17 százalékot veszített 
értékéből a dollárhoz képest. 
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Barbados elszakadt a brit koronától és köztársasággá vált 
A karib-tengeri Barbados helyi idő szerint hétfőn éjfélkor elszakadt a brit koronától és köztársasággá vált. A fővárosban, 
Bridgetownban ünnepélyes ceremónia keretében feleskették az új köztársaság első elnökét, a 72 éves Dame Sandra 
Masont, aki 2018 óta az ország főkormányzója, vagyis a korábbi államfő, az angol királynő képviselője volt az országban. 
November 30-i eskütétele egybeesik az ország függetlené válásának 55. évfordulójával. 
 
Erőművet épít Brazíliában a Siemens Energy 
A Siemens Energy német energetikai társaság megrendelést kapott egy gáztüzelésű erőmű felépítésére, üzemeltetésére 
és karbantartására Brazíliában. A projekt összértéke nagyjából egymilliárd euróra rúg – jelentette be a német vállalat 
kedden. A Rio de Janeiro szövetségi államban épülő erőmű teljesítménye 1,7 gigawatt lesz. A turbinákat úgy tervezték, 
hogy a jövőben hidrogént is elégethetnek. A megrendelő a Gas Natural Acu brazil energetikai vállalat. 
 
A globális réz- és lítiumellátás függhet a hétvégi chilei választásoktól 
Chilében az egész bányászati szektorra jelentős hatással lehet az elnök- és parlamenti választás, annak eredménye 
ugyanis alapvetően befolyásolhatja a globálisan növekvő réz- és lítiumigény kielégítéshez nélkülözhetetlen befektetési 
döntéseket és fejlesztéseket. Chilének, a világ legnagyobb réztermelő és második legnagyobb lítiumtermelő országának 
bányászati szektora komoly jogi bizonytalansággal néz szembe a november 21-én tartandó elnök- és parlamenti 
választást megelőzően, mely a jelenlegi ellátási zavarok közepette az egész világgazdaság számára kockázatot jelent. Az 
egy főre eső GDP tekintetében jelenleg második dél-amerikai országban, a választások szülte jogi bizonytalanság 
„beruházási aszályt” okozhat, ami megakaszthatja a fejlesztéseket, ez pedig a kereslet várható növekedése közepette 
réz- és lítiumhiányt válthat ki az egész világon. 
 
Átoltottságban Kuba a világelsők között, saját vakcinája is van 
Globálisan a legmagasabb átoltottságot az Egyesült Arab Emirátusokban (98%) és Kubában (90%) érték el. A karibi sziget 
saját fejlesztésű vakcinával is rendelkezik, melyet Soberana néven jegyeztek be. A kubai teljesítmény azért is egyedülálló, 
mert későn kezdték meg az oltást. Nyáron még egymást érték a tüntetések az áruhiány és a magas infláció miatt, a 
gazdasági helyzetet pedig az összeomló turizmus pecsételte meg. A magas átoltottság miatt vannak napok, amikor 
egyetlen koronavírussal kapcsolatos halálesetet sem regisztrálnak a 11 milliós országban. 
 
Csődközeli minősítést kapott Kuba 
Csődközeli helyzetet jelző besorolási szintre minősítette vissza Kubát a Moody’s Investors Service. A nemzetközi 
hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a koronavírus-járvány és az amerikai szankciók miatt 
megcsappant devizabevételek korlátozzák Kuba szuverén külső adósságszolgálati kapacitását. A Moody’s péntek éjjel 
Londonban bejelentette, hogy az eddigi „Caa2”-ről két fokozattal, „Ca”-ra rontotta a hazai valutában és devizában 
fennálló hosszú lejáratú kubai államadósság-kötelezettségek osztályzatát. Az új besorolás kilátása továbbra is stabil. 
 
Választást nyert a megpuccsolt elnök felesége 
Honduras 12 év után szavazott a változásra. Elvesztette az elnökválasztást a kormányzó Nemzeti Párt (PN) Hondurasban, 
így Xiomara Castro személyében az ország történetében először minden bizonnyal nő lesz az államfő. A 62 éves Xiomara 
Castro, akinek férjét, Manuel Zelayát 12 évvel ezelőtt puccsal mozdították el az elnöki posztról, már korábban 
bejelentette győzelmét, és ígéretet tett arra, hogy a megbékélés kormányát fogják megalakítani. 
 
Bitcoin-város épül El Salvadorban 
El Salvador azt tervezi, hogy megépíti a világ első “bitcoin-városát”, amelyet kezdetben bitcoin-kötvényekből 
finanszíroznának – mondta Nayib Bukele elnök szombaton. A kriptovalutát népszerűsítő egyhetes kampányt lezáró 
rendezvényen Bukele elmondta, hogy a várost – amelynek energiaellátását egy vulkán fogja biztosítani és amelyben az 
áfa kivételével semmilyen más adót nem kell majd fizetni – a közép-amerikai ország egyik keleti megyéjében tervezik 
felépíteni. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Dél-Afrika: a 2 év alatti gyerekek teszik a kórházban ápoltak 10 százalékát 
A két év alatti gyermekek teszik ki a Dél-Afrikában, az omikron variánssal kórházban ápolt betegek 10 százalékát. Egyre 
több gyerek kerül kórházba Dél-Afrikában a koronavírus új variánsának megjelenése miatt, amely hasonlít a harmadik 
hullám során tapasztalt trendhez, amikor a delta variáns sújtott le az országra. Dél-afrikai hatóságok szerint ebben 
szerepe lehet annak is, hogy a kisebb gyerekek immunrendszere még nem fejlődött ki érdemben, hogy hatékonyan ellen 
tudjon állni a fertőzésnek, így ők mindenképpen a magasabb kockázatú korcsoportba esnek. Szakértők szerint a mostani 
mutatókban az is közrejátszik, hogy a szülők elővigyázatosságból inkább helyezik el kórházban a gyerekeiket, ahelyett, 
hogy az otthoni gyógyulást választanák. A trend azért is aggasztó, mert az ilyen korban lévő gyerekek még nem 
kaphatnak vakcinát, ezért sokkal inkább kitettek a fertőzésnek. 
 
Dél-Afrika: a vezető virológus szerint a vakcinák a szupermutáns ellen is védhetnek 
A létező koronavírus elleni oltóanyagok vélhetőleg az omikron-variáns esetében is hatásosan védenek a súlyos 
megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől – jelentette ki Salim Abdool Karim, a Dél-afrikai Köztársaság egyik vezető 
virológusa. A szakértő aláhúzta: azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy az omikron súlyosabb tünetekhez vezet-e, 
mint a koronavírus korábbi változatai. Abdool Karim szerint túl korai levonni a következtetéseket, hiszen az orvosok csak 
az általuk látott betegek állapota alapján tudnak nyilatkozni. A virológus ezen kívül arra számít, hogy a következő 
hetekben meredeken nő majd a fertőzöttek száma, és nagyobb nyomás alá kerülnek a kórházak. Ugyanakkor szerinte 
semmi ok a pánikra, hiszen már számítottak az új változat megjelenésére, csak azt nem tudták, mikor és hogyan 
következik be ez. 
 
Etiópia: AZ ENSZ haladéktalanul tűzszünetet sürget 
António Guterres ENSZ-főtitkár arra szólította fel az etióp polgárháborúban szembenálló feleket, hogy haladéktalanul 
függesszék fel a harcokat. Az Egyesült Államok pedig arra figyelmeztetett, hogy a polgárháborúra „nincs katonai 
megoldás”.  Abij Ahmed, Etiópia Nobel-békedíjas miniszterelnöke már a frontra ment, hogy onnan irányítsa a 
hadműveleteket. Guterres szerint egy feltétel nélküli és azonnali tűzszünet lehetőséget nyújtana a konfliktus 
szereplőinek a párbeszédre, és ezzel az ország ismét hozzájárulhatna a térség stabilitásához. Az észak-etiópiai Tigré 
régióban egy éve dúlnak harcok a kormányerők és az etnikai alapon szerveződött Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) 
fegyveresei között, a harcok egyre közelebb kerülnek a fővároshoz, Addisz-Abebához. A konfliktusnak már több tízezer 
halálos áldozata van. Bár többek között az Afrikai Unió (AU) és az Egyesült Államok is igyekszik közvetíteni a harcoló 
felek között, az ENSZ pedig többször figyelmeztetett humanitárius válságra, a konfliktus mind ez idáig nem enyhült. 
 
Híre ment a szenzációnak: kihagyhatatlan látványosság Dubajban a Magyar Pavilon 
A világkiállítás nyitása óta számos helyi médium, utazási blogger, influenszer látogatta meg a Magyar Pavilont és osztott 
meg tartalmakat saját social felületein. Az egyik népszerű helyi közösségi csatorna (Gulfbuzz) válogatása alapján pedig a 
„7 kihagyhatatlan expó látványosság” közé is bekerült az orosz, német és holland pavilonokkal egyetemben. Az egyik 
legnagyobb érdeklődés a kiállítás csúcspontját, a kupolatermet övezi, ahol a látogatók egyedülálló audiovizuális 
látványban és élményben részesülhetnek. Az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt gyógy- és termálvizeket bemutató 
kiállításon a napokban fogadták a 200.000. látogatót. 
 
Szijjártó Péter: Egyiptomba és a Maldív-szigetekre is szabadon utazhatnak a beoltottak 
Magyarország két újabb országgal, Egyiptommal és a Maldív-szigetekkel állapodott meg a vakcinaigazolások kölcsönös 
elismeréséről, így a koronavírus ellen legalább kétszer beoltottak szabadon utazhatnak ezen országokba - mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Karmelita kolostorban, a Gazdasági Kabinet ülése előtt. A 
tárcavezető közölte, Egyiptommal kedden lép életbe az megállapodás, az ide utazók közül csak a 6 és 18 év közötti, nem 
beoltott gyerekeknek kell tesztet vinniük magukkal, míg az oltással rendelkezők szabadon utazhatnak. 
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Magyarország 700 millió forinttal segíti Jordániát 
Magyarország átfogó támogatást nyújt Jordánia regionális stabilizációs szerepének megőrzéséhez – közölte Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban, ahol jordániai kollégájával, Ajmán Szafadival találkozott. 
Magyarország összesen 700 millió forinttal segíti a helyi keresztény közösségeket, részben intézményeik 
működtetésének, részben a menekültek ellátásának támogatása céljából. Emellett a felek szerdán megállapodást írtak 
alá arról, hogy a magyar kormány évente 400 felsőoktatási ösztöndíjat biztosít majd jordániai hallgatók számára. A 
magyar Eximbank százmillió dolláros hitelkeretet hozott létre, így támogatva az együttműködést a két ország vállalatai 
között. Végezetül bejelentette, hogy a WizzAir légitársaság december 15-től heti két járatot indít Budapestről Ammánba 
és Akabába is. 
 
Kövér László fogadta az egyiptomi parlamenti elnököt 
A Magyarország és Egyiptom közötti kétoldalú kapcsolatokról, a parlamentek közötti együttműködésről, a gazdasági és 
turisztikai kapcsolatok fejlesztéséről és a koronavírus-járvány okozta kihívások leküzdéséről is szó volt Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke és Hanafi el-Gebálit, az egyiptomi parlament képviselőháza elnökének keddi budapesti 
találkozóján. A felek között nagy volt az egyetértés abban, hogy érdemes szorosabbra fűzni a baráti tagozatok 
együttműködését, a bizottságok közötti konzultációt és a parlamenti hivatalok tapasztalatcseréjét. 
 
Koronavírus: a Közel-Kelet legsúlyosabban érintett országában a többség Sinopharm oltást kapott 
Irán 85 milliós lakosságának több mint fele, 44 millió ember már megkapta a koronavírus elleni védőoltás két adagját - 
jelentette be a teheráni egészségügyi minisztérium. Irán a Közel-Kelet legsúlyosabban érintett országa a koronavírus-
járványban: 128 ezer ember halt meg Covid-19-ben a járvány kezdete óta. A legmagasabb halálozás augusztus 24-én volt, 
amikor 709 emberéletet követelt a betegség. Június óta a hazai fejlesztésű Barekat vakcinát is alkalmazzák, de ennek 
hatékonyságáról és biztonságosságáról nem tettek közzé adatokat. 
 
Atomalku: Irán garanciákat vár az Egyesült Államoktól  
Hétfőn folytatódtak az iráni atomalkuról folyó tárgyalások Bécsben. A megállapodást az Egyesült Államok egyoldalúan 
mondta fel, egyúttal szankciókat vezetett be Iránnal szemben. A tárgyalások célja a visszatérés a 2015-ben kötött 
megállapodáshoz, az USA azonban csak közvetetten vesz részt a tárgyalásokon. A jelenlegi állás szerint a két fél igényei 
összeegyeztethetetlenek. 
 
Vízhiány miatt tüntetnek Irán harmadik legnagyobb városában 
Tüntetések törtek ki pénteken Irán harmadik legnagyobb városában, Iszfahánban a vízhiány miatt, a régió legnagyobb 
folyójának, a Zajánderudnak a kiszáradt medrében gyülekező elégedetlenkedőket a karhatalom egyebek között 
könnygázzal és gumibotokkal oszlatta. A helyi farmerek már évek óta tiltakoznak az ellen, hogy a Zajánderud vízét 
elvezetik más térségek, így például Jazd tartomány ellátására, aminek következtében földjeik kiszáradnak és 
megélhetésük kerül veszélybe. 
 
Koronavírus: újabb ország korlátozza a beutazást az omikron variáns miatt 
Marokkó hétfő éjféltől két hétre felfüggeszti a világ minden tájáról érkező légi utazását az új omikron variáns gyors 
terjedése miatt. Az észak-afrikai királyságban az egyik legmagasabb az igazolt fertőzések aránya Afrikában, de emellett 
élen jár a kontinensen az oltást illetően is, hiszen az ország lakosságának 66 százaléka kapott legalább egy adagot. 
 
Tőzsdére megy a szaúdi tőzsde, régen volt ekkora kibocsátás a szektorban 
A szaúd-arábiai tőzsde akár egymilliárd dollárt vonna be tőzsdei részvénykibocsátással, ami az Euronext 2014-es tőzsdei 
bevezetése óta az egyik legnagyobb IPO lenne a tőzsdei szektorban, írja a Bloomberg. Rijád az utóbbi időben a régió 
legforróbb tőzsdei bevezetési piaca volt, olyan vállalatok tőzsdei bevezetésével, mint a királyság vagyonalapja által 
támogatott ACWA Power International és a Saudi Telecom internetes szolgáltatásokat nyújtó egysége. 
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Dróntámadás érte Szaúd-Arábiát, újabb veszély fenyegeti az F1-es futamot? 
Szaúd-Arábia és Jemen papíron szövetségesek, most azonban mégis kezd eldurvulni a helyzet a két fél között, ennek 
pedig egyik jele, hogy néhány napja támadás érte Szaúd-Arábiát, ráadásul Dzsidda városát, ahol hamarosan már az F1-
es mezőny fog száguldozni. 
 
Dollármilliárdos egyiptomi szuperváros épül 
Wifi-jelet sugárzó lámpák, kilométeres felhőkarcolók és napelemparkok – új, mesterséges várost kreál magának 
Egyiptom. A hat és fél millió lakost váró kísérlet harmada már elkészült, tervek szerint az ország adminisztratív funkciói 
teljesen átköltöznek a még nevenincs főhadiszállásra. Decemberben szedheti a sátorfáját az egyiptomi kormány. Most 
azonban nem puccs áll a háttérben: az adminisztratív funkciók az ország által mesterségesen felhúzott, egyelőre névtelen 
(eddig csak Új Adminisztratív Fővárosként emlegetett) településre költöznek. 
 
Elnökválasztás Líbiában 
98 jelölt regisztráltatta magát az egy évtizede káoszban élő Líbiában a december 24-re kiírt elnökválasztásra. A 
választásról még tavaly év végén határozott az ENSZ az egység megteremtése érdekében, de a több megosztó jelölt, 
köztük két háborús bűnös személye inkább a konfliktus kiélezését ígéri, mint a békét. 
 
Izraelbe érkezett az új amerikai nagykövet 
Tom Nides, az Egyesült Államok új izraeli nagykövete hétfőn kora reggel szállt le a zsidó államban, és ezzel véget ért az 
a 10 hónap, amely alatt Washington nem rendelkezett nagykövettel Jeruzsálemben — számol be róla a The Jerusalem 
Post. 
 
Megijedt a világ az omikrontól, Izrael és Japán le is zárta a határait 
A koronavírus új, omikron nevű variánsának globális terjedése újabb megbetegedéseket okozott Ausztráliában, 
Dániában, Franciaországban és Hollandiában; ez pedig arra készteti a nemzeteket, hogy gondolják újra a nemzetközi 
utazással kapcsolatos tervekeit. Izrael és Japán például már le is zárta a határait. 
 
Izrael nyerésre áll a járvány ellen – mit tanulhatnánk tőlük? 
Izraelben az augusztusban kezdett harmadik, emlékeztető oltás megállította a delta-mutáns terjedését. Attól kezdve a  
Európa nagy részén tarol a koronavírus-járvány újabb hulláma, ami több országot zárlatra és egyéb jelentős korlátozások 
bevezetésére késztet. Ausztriában például november 22-től tíznapos kijárási tilalom lépett életbe. 
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Ausztrália 

 
Ausztrália törvényi kényszerrel leplezné le az online trollokat 
Törvénnyel köteleznék a különböző platformokat az online trollok személyazonosságának felfedésére, a Facebook előre 
is komoly kritikát kapott az ausztrál kormánytól. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök szerint Ausztrália hamarosan 
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olyan törvényekkel áll elő, amelyek útján kötelezik a közösségi platformokat, hogy fedjék fel az online trollok 
személyazonosságát, különösképp rágalmazás esetén. 
 
Támad a szupermutáns: mégsem nyílnak meg a határok Ausztráliában 
Ausztrália az omikron koronavírus-variáns okozta bizonytalanság miatt felfüggesztette hétfőn azt a tervét, hogy a több 
mint húsz hónapig tartó lezárás után, december 1-jén megnyitja határait a diákok és a szakképzett vendégmunkások 
előtt. 
 
FORRÁS: 
www.itcafe.hu 
www.mfor.hu 
 

Új-Zéland 

 
Új-Zéland fokozatosan újranyitja határait 
Lassú, több hónapon át húzódó határnyitást jelentett be Új-Zéland, de ennek végén is még nagyon nehézkes lesz a 
turistáknak bejutniuk a szigetországba - írja az AIRportal.hu. A BBC jelentése szerint minden esetben előírják a teljes 
oltottságot, és koronavírus-tesztet is csinálnak majd a belépés után, a visszatérőknek és más beutazóknak is hét napot 
karanténhotelekben kell tölteniük. Az első fázisban, január 16-tól az Ausztráliában lévő új-zélandi állampolgárok 
térhetnek vissza. A turistáknak április 30-tól engedélyezik a belépést. 
 
Felkészült az új szupervariánsra a világjárvány elleni védekezés mintaállama 
Új-Zéland határa már csaknem két éve le van zárva, Jacinda Ardern miniszterelnök szerint pedig felkészültek az új 
variánsok okozta helyzetre is. Új-Zéland jól felkészült az új koronavírus-variánsokra, amelyek ellenállóak lehetnek az 
oltóanyagokkal szemben - mondta Jacinda Ardern miniszterelnök pénteken, beleértve a jelenleg Dél-Afrikában terjedő 
törzset is. 
 
FORRÁS: 
www.turizmusonline.hu 
www.portfolio.hu 
 
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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