NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a
külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő,
legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést
készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az európai uniós
szakpolitikai aktualitásokról és az uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is tudósítunk. Az egyes hírek teljes
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé.
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Ausztria
Dinamikus évkezdet után lassul az osztrák gazdasági lendület
A második negyedév még mindig viszonylag stabil növekedése után júliusban a vállalatok aktuális helyzetmegítélését és
fejlődési várakozásait jelző mutatók már a gazdasági aktivitás (további) lassulását sejtetik. A Wifo előzetes becslése
szerint júliusban a GDP már csak 2,2 százalékkal haladta meg a múlt év júliusit, ami fél százalékponttal alacsonyabb
júniusinál, a májusra számított 5,1 százalékos növekedési dinamikáról nem is beszélve.
Sosem volt még ennyi betöltetlen állás Ausztriában
Egy évvel ezelőtt még majdnem 139 ezer betöltetlen álláshely volt az osztrákoknál, és azóta minden negyedévben nőtt
ez a szám. Ma már több mint 206 ezer pozícióra nem találnak embert. Az üres álláshelyek több mint fele a szolgáltató
szektorban van, ezt a feldolgozóipar és a közszféra követi. Az adat egy éve minden negyedéves jelentésben egyre
rosszabb.
Ársapkával állítaná le az energiapiacokon tomboló őrületet az osztrák kancellár
Karl Nehammer osztrák kancellár azt javasolta, hogy az Európai Unió "válassza le az elektromos áram árát a gáz áráról",
és vezessen be ársapkát az áramdíjakra. "Muszáj, hogy csökkenjenek az áramszolgáltatás díjai, nem szabad hagyni, hogy
minden nap (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) döntsön az európaiak helyett. Le kell állítanunk ezt az őrületet, ami jelenleg
az energiapiacokon tombol, és ez csak európai szintű megoldással lehetséges - fogalmazott a kancellár közleményében.
Ausztria vezetője nem enyhül meg: maradniuk kell az Oroszország elleni szankcióknak
Karl Nehammer osztrák kancellár az Oroszország elleni uniós szankciók fenntartását szorgalmazta az elsősorban európai
uniós kérdésekre koncentráló alpbachi nemzetközi fórum megnyitóján. Az elmúlt napokban az Osztrák Néppárt (ÖVP)
vezető tartományi politikusai megkérdőjelezték az ukrajnai orosz hadművelet miatt Moszkva ellen bevezetetett
szankciókat.
FORRÁS:
www.mkik.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Annyira pörög a belga hadiipar, hogy a gyártók alig tudják kiszolgálni az igényeket
Az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok hatására Belgiumban jócskán megnőtt a hadiipar teljesítménye. A belga
kormány a fegyverek mellett gépfegyvereket és páncéltörőket is küldött Kijevnek, de a legfontosabb termékük a
golyóálló mellény. A gyártók ellátási nehézségekre panaszkodnak, azt állítják, hogy alig tudnak lépést tartani a
kereslettel.
A belga lakosság egy része megoldást találhatott az energiaválságra
Az emelkedő energiaárak miatt európaiak milliói küzdenek a számlák kifizetésével. Belgiumban azonban van rá egy
megoldás, ami egyre népszerűbbé válik a lakosság körében – írta meg a Reuters. Bernadette Vandercammen, egy 67 éves
idős hölgy most csak a felét fizeti annak, amit egy kereskedelmi szolgáltatónak fizetne, mivel tagja Belgium tucatnyi helyi
energiaszövetkezetei egyikének. A belgiumi energiaszövetkezetek megújuló energiába és az energiahatékonyságba
beruházó, polgári tulajdonú kezdeményezések.
A holland gazdák szerint csődbe viszik őket a kormány kibocsátáscsökkentési tervei
Egyre nehezebb helyzetbe hozza a kibocsátáscsökkentési terv a holland gazdákat. Egyikük, Jan Arie Koorevaar 120
marhát tart. Stábunknak azt mondta, lényegében lehetetlen a kormány által előírt nitrogén és ammónia kibocsájtást
teljesíteni.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.portfolio.hu
www.hu.euronews.com

Csehország
Így nőtt a cseh GDP a második negyedévben
Éves összehasonlításban 3,6%-kal nőtt a bruttó hazai termék a 2. negyedévben Csehországban. Negyedéves szinten
0,2%-os volt a növekedés. A növekedést leginkább a lakossági fogyasztás és a tőkefelhalmozás ösztönözte, míg negatív
hatást az alacsony külföldi kereslet fejtett ki. A negyedéves növekedés alapvetően a nagyobb hazai fogyasztásnak
köszönhető. Az ipari termelésben és az építőiparban stagnálás volt tapasztalható.
Gyorsult az infláció Csehországban
Júliusban 17,5%-ra nőtt az éves szintű infláció Csehországban a júniusi 17,2%-ról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal. A
fogyasztói árak sorozatban immár 13 hónapja emelkednek.
Júniusban is csökkent a kiskereskedelmi forgalom Csehországban
Éves szinten júniusban 6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Csehországban. Havi összehasonlításban viszont
0,2%-os növekedést mutat a statisztika. Májusban az éves szintű csökkenés a pontosított adatok szerint 6,6%-os, a havi
szintű pedig 2,3%-os volt.
Külföldiek alkotják Csehország lakosságának több mint hat százalékát
A múlt év végén Csehország lakosságának már több mint 6 %-a volt külföldi állampolgár - olvasható a cseh kormány
külföldi állampolgárok integrációjáról készített jelentésében.
FORRÁS:
www.profitline.hu
www.napi.hu

Egyesült Királyság
Még nincs recesszió a briteknél, de már közeledik
A vártnál kisebb mértékben zsugorodott a brit gazdaság a második negyedéveben az előző három hónaphoz képest, de
fogyasztás visszaesése mutatja, milyen súlyos hatással jár a megélhetési válság.
Éhezés és fagyoskodás vár a britekre a télen
A brit családok harmada fog fagyoskodni a télen az egyre súlyosbodó megélhetési válság miatt, a segítségre azonban
várniuk kell, míg megválasztják Boris Johnson utódját. Több millió brit háztartás már most is eladósodott az
energiaszámlák miatt, a teljes tartozás 1,3 milliárd fontra emelkedett már az előtt, hogy az ársapka módosításával ősszel
a fizetendő összeg több mint 80%-kal nőni fog.
Ilyet is ritkán látni: a brit lakosság készpénzzel védekezik az infláció ellen
Halmozzák a készpénzt a britek az emelkedő inflációs környezetben. A banki szolgáltatásokat és postai küldeményeket
is kezelő brit posta 801 millió font személyes készpénzfelvételt jegyzett fel csak júliusban. Helyi adatok szerint
ugrásszerűen megnőtt azok aránya, akik az országon belül mentek nyaralni az Egyesült Királyságban.
1935 óta nem volt ekkora szárazság Angliában
Az egyelőre nem végleges adatok alapján Kelet-, Délkelet- és Dél-Angliában az idei július volt az eddigi legszárazabb. Az
angliai folyók vízszintje jelenleg nagyon alacsony, aminek súlyos hatásai vannak a mezőgazdaságra, a természeti
környezetre és a vadon élő állatokra. A vízszolgáltatók arra figyelmeztetnek, hogy lehetséges a háztartások
vízhasználatának korlátozása.
Bezárja egyik atomerőművét Nagy-Britannia
A Somerset megyében található Hinkley Point B erőműkomplexum 1976-ban kezdte meg az áramtermelést. Az erőmű
mára elöregedett, a magot alkotó grafittömbökön repedéseket is találtak. A létesítmény üzemideje lejárt, így az eredeti
terveknek megfelelően leállították. A bezáró létesítmény közelében új atomerőmű építése kezdődött, amely a tervek
szerint 2027-től termelhet áramot. A fejlesztés része annak a tervnek, amely harminc éven belül a jelenlegi 15%-ról 25%ra emelné a nukleáris és gázerőművek részesedését a brit áramellátásban.

Satufékez a brit gazdaság
A brit vállalkozások nem számítanak az árbevételük növekedésére a következő három hónapban, mivel a megélhetési
költségek emelkedése leszorítja a fogyasztói keresletet. A Brit Iparszövetség közölte, hogy a tagjai átlagon felüli
növekedésről számoltak be a július végéig tartó három hónapban – valamivel gyorsabbról, mint a júniusig tartó
negyedévben –, de most arra számítanak, hogy ez a következő hónapokban mérséklődik.
Nagy változásokat vezet be az Egyesült Királyság a beutazással kapcsolatban
A tervek szerint egyes utasok anélkül léphetnek majd be az országba, hogy használniuk kéne a briteknél bevált
elektronikus útlevélkaput, és a határőrség tisztviselőivel sem kell beszélniük. Ehelyett egy fényképet kell majd feltölteniük
magukról, amit a Belügyminisztériumnak kell majd indulás előtt elküldeni.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.napi.hu
www.hamuesgyemant.hu
www.vg.hu

Franciaország
Jól teljesített a francia gazdaság a második negyedévben
A francia gazdaság a második negyedévben 0,5 százalékkal tudott növekedni az előző negyedévhez képest, ami
meghaladja az elemzők által várt 0,2 százalékos növekedési várakozást. Az előző negyedévben 0,2 százalékkal
zsugorodott a francia gazdaság, azaz amennyiben a második negyedév is visszaesést hozott volna, recesszióba kerül a
gazdaság.
Franciaország saját energiatakarékossági forgatókönyveket dolgoz ki
Élisabeth Borne francia miniszterelnök augusztus 29-én a legjelentősebb francia munkáltatói szövetség, a MEDEF
konferenciáján azt kérte a vállalkozóktól, hogy dolgozzák ki szeptemberben saját energiamegtakarítási programjukat,
mert ha korlátozni kell az energiafogyasztást, az elsőként a vállalkozásokat fogja sújtani a következő hónapokban.
Hőség bénítja le a francia atomerőműveket
A folyóvizek felmelegedése miatt Franciaországban csökkenteni kell az atomerőművek teljesítményét, emiatt
energiaimportra szorulhat a francia gazdaság. A rendkívüli hőség és szárazság ezen felül is folyamatosan terheket ró az
európai gazdaságra.
A francia kiskerláncok is befagyasztják számos termékük árát
A Carrefour francia kiskereskedelmi vállalat november 30-ig befagyasztja száz hétköznapi szükségleti cikk árát a
szardíniakonzervtől kezdve a rizsen át a mosogatószerig - jelentette be augusztus 22-én a francia áruházlánc.
Ötödével több francia bort palackozhatnak az idén
Tavaly a fagyok, idén az aszály pusztított a francia szőlőültetvényeken. Ha az időjárás kegyes marad, az ötéves átlag
feletti bortermés lehet az idén.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.napi.hu
www.vg.hu

Horvátország
A horvát kormány megduplázza a krki LNG-terminál kapacitását
A krki LNG-terminál (cseppfolyósítottföldgáz-terminál) kapacitásának megduplázásáról és a gázvezeték-hálózat
bővítéséről döntött a horvát kormány. Az ország gázellátásának biztonsága érdekében úgy döntött a kabinet, hogy 180
millió euró (72,9 milliárd forint) összértékű beruházásba kezd. Másfél éven belül 2,9 milliárd köbméterről, 6,1 milliárdra
növelik a krki LNG-terminál kapacitását, míg a hozzá tartozó új gázvezeték-hálózat megépítését három éven belül
tervezik.

A horvát kormány csökkentette a tüzelőanyagok és a napelemek áfáját
A horvát kormány 5 százalékra csökkentette a faforgács, a pellet, a brikett és a tűzifa általános forgalmi adóját (áfa),
valamint nulla százalékra a napelemekét. Az említett termékeken kívül 5 százalékra csökkentik a távhőszolgáltatás áfáját,
beleértve a szállításhoz kapcsolódó díjakat is, a törvény hatálybalépésének napjától 2023. március 31-ig.
Gáztárolók: a horvátok már 60%-os töltöttség fölé jutottak
Horvátország egyetlen gáztárolója elérte a 61%-os töltöttségi szintet, az ott tárolt gáz 10%-kal kevesebb, mint tavaly
ugyanebben az időszakban. A Sziszek-Monoszló (Sisacko-Moslavacka) megyei Okoliban lévő földgáztároló maximális
kapacitása 5050 gigawattóra, és augusztus 12-re valamivel több mint 3000 gigawattóra gázt tároltak be. Az EU
szakminisztereinek júniusi megállapodása szerint a tagállamoknak novemberig kell 80%-os szintre feltölteni
gáztárolóikat, hogy felkészüljenek az orosz gázszállítások esetleges korlátozására.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://www.napi.hu/
https://www.vg.hu/

Írország
Riasztásokat adott ki az ír áramszolgáltató – nem lesz elég áram az országban
Nem az oroszoktól, hanem a britektől függ az ország gázellátása. Az írországi elektromos hálózatot üzemeltető állami
vállalat (EirGrid) már második alkalommal adott ki riasztást a szűkös energiaellátás miatt, egyre nő tehát az
áramkimaradások kockázata. A gyenge szél, a korlátozott import és az erőművek kiesése szűkíti az ellátást, ezért a
közeljövőben átmeneti zavarok léphetnek fel az áramellátásban.
FORRÁSOK:
www.vg.hu

Lengyelország
Új ötlettel álltak elő a lengyelek a lakáshiány orvoslására
Lengyelországban a kormány lehetővé akarja tenni, hogy a helyhatóságok átalakítsák a kihasználatlan
bevásárlóközpontokat és irodaházakat lakóépületekké.
Jól járnak a lengyelek az ukrán menekültekkel
A Lengyelországba érkezett ukrán menekültek fele munkát akar vállalni a lengyeleknél, ami nagy hasznára lehet a
befogadó országnak, mert általában jól képzettek, bár túlnyomó többségük nyelvtudása gyenge.
Egy zlotyért vettek szénbányákat a lengyelek
A lengyel állam egy-egy zlotyért vásárol részesedéseket a Polska Grupa Gornicza (PGG) cégben, amely antracitbányákat
üzemeltet. Bár Varsó is a szénágazat leépítésén dolgozik, egyelőre Lengyelország Európa egyik legnagyobb
széntermelője, amely a villamosenergia-termelésének körülbelül 70 százalékát a szén elégetésével nyeri.
Ukrajna hálából minden lengyel állampolgárt megajándékozott
Ukrajna hálából a háborús időkben nyújtott segítségnyújtásért különleges státuszt biztosított a lengyel
állampolgároknak. Az ukrán parlamentben elfogadott szabályozás értelmében a lengyel állampolgárok házastársaikkal
és gyermekeikkel 18 hónapra szóló tartózkodási engedélyt kapnak Ukrajna területén, ami magában foglalja a
munkavállalási engedélyt, illetve az államilag finanszírozott oktatási lehetőségek igénybevételét is. Az egészségügyi
ellátás területén szintén azonos jogokat élveznek az ukrajnai állampolgárokkal, illetve jogosultak társadalombiztosítási
ellátásokat is igénybe venni.
A lengyelek bevisznek még egy gyomrost az orosz gáznak
Lengyelország megkezdi új folyékony gázt szállító flottájának építését, amelynek végén összesen nyolc tanker fogja
szelni a világ óceánjait, ha nem is lengyel zászló alatt, de lengyel felügyelet alatt.

Hátraarcot csinált a lengyel kormány a rezsicsatában
A lengyel kormány visszavonja azt az intézkedését, amelyben árplafon bevezetésével igyekezett megfékezni a szén
drágulását, ehelyett a felhasználóknak adnak állami támogatást a vásárláshoz.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.portfolio.hu
www.napi.hu

Németország
A vártnál jobban teljesített a német gazdaság
Hangyányival jobbak az adatok, mint az első becslésben szereplők. A második negyedévben az első becslésekben
szereplő felett növekedett a német gazdaság, elsősorban az élénk belső fogyasztásnak köszönhetően a szövetségi
statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése szerint. Ezzel a gazdaság teljesítőképessége elérte a 2019. negyedik
negyedévi, a koronavírus-járvány előtti szintet.
Tovább nőtt a német infláció
Németországban augusztusban 8,8%-kal nőttek az árak az előző augusztushoz képest az európai módszertan szerint derül ki a német statisztikai hivatal friss közléséből. Az előző hónapban 8,5% volt az éves infláció, azaz az áremelkedés
mértéke nőtt augusztusban.
Elfogadták az energiatakarékossági csomagot Németországban
Németországban elfogadták a napokban belengetett energiatakarékossági csomagot. Eszerint megtiltják majd az
üzleteknek, hogy nyitva tartsák az ajtókat a fűtési szezonban, és lekapcsoltatják a kirakatok és az emlékművek
kivilágítását. A kormány várakozása szerint az új szabályok 2 százalékkal csökkentik majd az ország
földgázfelhasználását.
Célzott energiaár-támogatást kaphatnak a német háztartások, telnek a gáztárolók
A vártnál is gyorsabban folyik a gáz betárolása Németországban, már 80 százalék felett vannak a létesítmények. Ezzel
együtt továbbra is a gázfelhasználás csökkentését szorgalmazzák, miközben a háztartásokat külön támogatnák, hogy a
megemelkedett energiaárak kifizethessék.
Fájdalmas volt, de elhasalni nem fognak a német cégek a szankcióktól
Jelentős nagyságú leírásokat kellett végrehajtaniuk az első fél évben a DAX indexben szereplő német tőzsdei cégeknek
az Oroszország elleni szankciók miatt, azonban korántsem olyan nagyságrendben, hogy azok jelentősen befolyásolták
volna ezen cégek értékét - derül ki egy friss elemzésből.
Hiába emelkedne nominálisan brutálisan a német építőipar, az infláció megeszi az egészet
A koronavírus okozta válság és az ukrán konfliktus drasztikusan megemelte az építőipari szolgáltatások árait, így a
nominális piaci folyamatokat egyre nehezebb értelmezni. Ez a német építési beruházásoknál is így van: várhatóan
nominálisan 102 milliárd euróval nőnek majd 2021 és 2023 között, mely növekedés azonban szinte teljes mértékben a
magasabb áraknak tudható be.
Mégsem állítanak le minden atomerőművet Németországban
A villamos energia drágulása miatt elhalaszthatják az utolsó három németországi atomerőmű év végére tervezett
leállítását - jelentette a Der Spiegel című német hírmagazin. Az üzemeltetők tájékoztatása szerint két erőmű (Emsland,
Neckarwestheim 2) 70 százalékos teljesítményen még áprilisig üzemben maradhat, a harmadiknál, a bajorországi Isar 2
atomerőműnél pedig júniusig tartanak ki a fűtőelemek.
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Nyugat-Balkán
A Balkánon is bővül az európai villamosenergia-hálózat
A jelenleg energiaválságra adott válasz keretében az Európai Unió azt tervezi, hogy 141 beruházással növeli az átviteli
villamosenergia-hálózatának felső határát, összesen 240 milliárd euró becsült értékben. Ebben nem EU tagországok is
részt vesznek majd, mint például Szerbia vagy Bosznia-Hercegovina. Az Európai Átviteli Hálózat Operátorainak
Szövetsége (ENTSO-E) – amelynek a horvát átviteli rendszerüzemeltető (HOPS) is tagja) – azt tervezi, hogy a
távvezetékek és egyéb, a villamos energia kontinentális továbbítására szolgáló berendezések kapacitását 142 gigawatt
villamos energiával és 43 000 új kilométer hosszú távvezetékkel bővíti, 1,6 millió új munkahelyet hozva létre.
Nem mindenben sikerült megállapodnia Szerbiának és Koszovónak
Részleges megállapodásra jutott Szerbia és Koszovó a határvitában. Szerbia megszünteti a koszovóiaknak kötelező
kilépő és belépő dokumentumokat, cserébe Koszovó vállalja, hogy nem vezet be ilyen kötelezettséget a szerbeknek. A
rendszám-használatról egyelőre nincs egyezség.
Harmadik megbízási idejét tölti majd a szerb elnök
Ismét Ana Brnabic miniszterelnököt kérte fel kormányalakításra a szerb köztársasági elnök. A kormányfő 2017 óta áll a
szerb kormány élén, ő az első szerb elnök, aki három megbízatási cikluson át vezeti majd az országot. Alekszandar Vucic
azt is bejelentette, hogy Ana Brnabic biztosan nem fogja négy éven át vezetni a kormányt, 2024-ben kormányátalakításra
kerülhet sor. Mint mondta, az volt a fontos, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök folytathassa a munkáját a nehéz őszi
és téli időszakban, vagyis egy tapasztalt kormányfő vezesse ki az országot a válságból.
Mennyiségét tekintve 8,3%-kal csökkent, értékét tekintve 23,9%-kal nőtt az albán import az első hét hónapban
2022 első hét hónapjában az egy évvel korábbi 3,1 millió tonnáról, 8,4%-kal, 2,8 millió tonnára csökkent az albán
behozatal, ugyanakkor az áremelkedés következtében, éves szinten 23,9%-kal, 528 milliárd ALL-ra nőtt az import értéke.
Európán belül Albániában a legalacsonyabb a vásárlóerő-index
Az Európai Unión és a nyugat-balkáni régión belül is Albániában a legalacsonyabb a vásárlóerő-index (27,84), mellyel az
ország csupán az afrikai és a közép-ázsiai országokat előzi meg. Összehasonlításképpen Észak-Macedóniában 35,02,
Szerbiában 36,66, Bosznia-Hercegovinában 52, a háború sújtotta Ukrajnában pedig 36-39 közötti ez az érték.
Magyar gazdaságfejlesztési program indult Bosznia-Hercegovinában
Augusztus 31-től benyújthatók a magyar kormány bosznia-hercegovinai gazdaságfejlesztési programjának első
pályázatai. A benyújtott pályázati jelentkezéseket a következő néhány hétben elbírálják, az elkövetkezendő hónapokban
pedig ki is fizetik a támogatási összegeket, amelyekből a boszniai gazdálkodók tudnak mezőgazdasági műveléshez
szükséges eszközöket vásárolni Magyarországról.
Bosznia-Hercegovinában a közvetlen külföldi befektetések értéke 497 millió euróra nőtt 2021-ben
Bosznia-Hercegovinában a közvetlen külföldi befektetések értéke 971,2 millió márkát (505,2 millió USD/496,6 millió euró)
tett ki 2021-ben, ami 250 millió márkával haladta meg az előző évi szintet. Tavaly Svájcból (210,8 millió BAM) és
Törökországból (147 millió BAM) érkezett a legtöbb befektetés az országba.
Az év első hét hónapjában 45,6%-kal nőtt a kereskedelmi hiány Bosznia-Hercegovinában
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 5,63 milliárd márkára (2,9 milliárd dollár/2,9 milliárd euró) nőtt 2022 első hét
hónapjában, a tavalyi év azonos időszakában elért 3,863 milliárd márkához képest. Az export éves szinten 37,5%-kal,
10,548 milliárd márkára, míg az import 40,2%-kal, 16,174 milliárd márkára bővült a vizsgált időszakban.
Energia-vészhelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány
Energia-vészhelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány annak érdekében, hogy villanyáramot és hőenergiát tudjon
spórolni. A döntés szeptember 1-jén lép életbe, és egyelőre 30 napra szól, a háztartásokat, a vállalkozásokat és az
intézményeket egyaránt érinti. Az intézményeknek ki kell kapcsolniuk a díszkivilágítást, és 27 Celsius-fok alatt nem
használhatják a légkondicionáló berendezéseket, a fűtést pedig legfeljebb 20 Celsius-fokra állíthatják. A vészhelyzetet a
hőenergia esetében csak Szkopje területére hirdették ki, a villanyáram esetében viszont az egész országot érinti a döntés.
Áder János alapítványa dolgozza ki az észak-macedón hulladékgazdálkodási rendszert
Az Áder János által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány nyerte el az észak-macedón hulladékgazdálkodás
kialakítására kiírt, egymillió euró értékű uniós finanszírozású pályázatot. Az alapítvány az észak-macedón kormány

képviselőinek bemutatja a legjobb európai gyakorlatokat, továbbá részt vesz az ország számára „legtesthezállóbb”
rendszer kialakításában. A hulladékgazdálkodási program a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének keretében
valósul meg.
Koszovó is belépne az Európai Unióba
Koszovó 2022 végéig pályázik az EU-tagságra – jelentette be Koszovó miniszterelnöke, Albin Kurti. A kormányfő közlése
szerint egy intézményközi munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely az ország uniós tagságának előkészítésével
foglalkozik majd.
Nincs elég áram Koszovóban, korlátozzák a fogyasztást
A termelési nehézségek és az emelkedő energiaárak miatt a koszovói energiaelosztó vállalat, a KEDS bejelentette, hogy
augusztus 19-től áramszünetet rendel el. A háztartások számára 6 órán át van áram, és 2 órán keresztül kikapcsolják azt.
A vállalat mindössze 500 megawattóra árammennyiséget kap óránként a ligniterőművekből és a megújuló
energiaforrásokból, a fogyasztás pedig eléri a 800 megawattórát. A KEDS azt mondta, hogy az ország átviteli
rendszerüzemeltetőjével (KOSTT) együtt nem engedhetik meg maguknak az áramimportot, emiatt kizárólag a hazai
termelésre kell támaszkodniuk.
Ismét tilos a kriptobányászat Koszovóban, nőnek az energiaárak
A koszovói kormány olyan intézkedéseket fogadott el, amelyek célja az energiaellátás fenntartása a következő
hónapokban. Ezek között szerepel a kriptopénz-bányászat betiltása is. A lépés az importárak erőteljes emelkedése
közepette történt, és a korlátozások akár hat hónapig is meghosszabbíthatók.
Megbukott a montenegrói kormány
Megbukott a montenegrói kormány az augusztus 19-i bizalmi szavazáson. A 81 képviselő közül 50 támogatta a Dritan
Abazović vezette kabinet ellen beadott bizalmatlansági indítványt. A kormány elleni bizalmatlansági indítványt 36
képviselő nyújtotta be azt követően, hogy a miniszterelnök aláírt a szerb ortodox egyházzal egy egyezményt, amellyel
sokan nem értettek egyet, az ellenzők szerint az egyezmény túl nagy hatalmat ad a szerb ortodox egyház kezébe más
vallási csoportokkal szemben. A köztársasági elnöknek most 30 nap áll rendelkezésére, hogy új miniszterelnök-jelöltet
bízzon meg a kormányalakítással, és ha nem sikerül senkinek sem kormányt alakítania, előrehozott választást kell tartani.
Montenegró kereskedelmi hiánya 33,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest a január-júliusi időszakban
Montenegró kereskedelmi hiánya 33,7%-kal, 1,498 milliárd euróra (1,5 milliárd dollárra) nőtt 2022 első hét hónapjában.
Az export éves összevetésben 81,6%-kal, 427 millió euróra, míg az import 42%-kal, 1,925 milliárd euróra bővült a vizsgált
időszakban. Az ország legfontosabb kereskedelmi partnere Szerbia volt.
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Olaszország
Súlyos bírság jár az energiapazarlásért Olaszországban
Olaszország csatlakozott az Európai Unió vészhelyzeti tervéhez és ennek keretében fogyasztáscsökkentést írt elő. Akár
500 euróra is megbüntethetik azokat, akik pazarolják az energiát.

Nem csak a mezőgazdaságot sújtja a 70 éve nem látott szárazság Olaszországban
"Víz nélkül semmi nem működik": halászat, turizmus, és sok más ágazat szenved a hőség okozta szárazságtól
Olaszországban, de van, ahol már az ivóvíz mennyisége miatt is aggódnak. Rövid és hosszú távú megoldásokra egyaránt
szükség van, a szakemberek szerint ugyanis a helyzet tovább romolhat.
Olaszország visszatér a világpolitikába
Ismét a történelem színpadán köszönthetjük Európa harmadik legfontosabb országát. Annak a kornak, amikor
Olaszország történelmi időkben nem folytatott külpolitikát, vége szakadt. Szeptember 25-én választ Olaszország, így
kimért ideje előtt egy évvel befejeződött a 2018 óta tartó parlamenti ciklus.
FORRÁS:
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Románia
Budapesti járatokat indít az Air Connect román regionális légitársaság
Október 15-én indítja el járatait Budapestre Bukarestből (Otopeni) és Kolozsvárról (Cluj) az Air Connect, a román
regionális startup-légitársaság tájékoztatása szerint hetente két-két alkalommal kedden, illetve szombaton.
Hétszázmillió köbméterrel több gáz érkezhet Románia felől
Épp jókor állapodott meg a Románia felőli gázimport-kapacitások bővítéséről a romániai és a magyarországi
nagynyomású gázhálózat üzemeltetője: a tárolók feltöltése tart, az alternatív importforrások pedig felértékelődtek.
Várhatóan október 1-jétől az eddiginél nagyobb műszaki kapacitás áll azoknak a földgázkereskedőknek a rendelkezésére,
amelyek Romániából importálnak Magyarországra, illetve tranzitálnának magyar területen keresztül földgázt.
Romániában 5,8 százalékkal nőtt a gazdaság az idei első fél évben
Romániában az idei első fél évben 5,8%-kal bővült a gazdaság a nyers, valamint a szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint egyaránt a tavalyi év azonos időszakához mérten. A második negyedévben a román bruttó hazai termék
(GDP) 5,3%-kal nőtt éves bázison, mind a nyers, mind a szezonálisan és naptárhatással korrigált adat szerint. Az előző
negyedévhez képest 2,1%-kal bővült a GDP. A második negyedévben lassult a gazdasági növekedés hiszen az első
negyedévben még 5,1% volt a bővülés a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest. A román kormány gazdasági előrejelzési
bizottsága júliusban 0,6%-kal, 3,5%-ra emelte az idei gazdasági növekedésre vonatkozó várakozását.
Elhárult az utolsó akadály a romániai földgázmező kitermelése elől
Közel 15 év huzavona után megindulhat a román parttól 170 kilométernyire lévő mélytengeri lévő földgázmező, a Neptun
Deep kitermelése. Lezárult a román Romgaz állami gázvállalat és az amerikai ExxonMobil olajvállalat közötti tranzakció,
amellyel az ExxonMobil eladta a román vállalatnak a fekete-tengeri Neptun Deep elnevezésű földgázmezőben birtokolt
50 százalékos részesedését. A másik 50 százalékos részesedés az osztrák OMV tulajdonában van.
Komoly fejlesztés jön a román vasúton
Megkötötték Romániában a vasúti közlekedés fejlesztését célzó, a nemzeti helyreállítási tervbe foglalt első és
legfontosabb finanszírozási szerződést, amely az Arad, Temesvár, és Karánsebes közötti 162 kilométeres vasútvonal
korszerűsítésére irányul.
Nagyot esett a román búzatermés
Befejezte az idei búzatermés betakarítását Románia, ám az 15-18%-kal elmarad a tavalyitól. Szomszédunk a tavalyi
évben rekordmennyiségű gabonát takarított be, ebből 11,3 millió tonna volt búza, ám a kedvezőtlen időjárás és a magas
termesztési költségek miatt az idei termés gyengébb lett a tavalyinál. Ettől függetlenül a román búzatermés elegendő az
ország számára, és kivitelre is marad még belőle. A belföldi fogyasztás hagyományosan csak 2,5-3 millió tonna, Románia
jelentős gabonaexportőr.
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Szlovákia
Behúzta a satuféket a szlovák gazdaság
Jelentősen lelassult Szlovákia gazdasági növekedése 2022 második negyedévében, az előző évhez képest a GDP csupán
1,7 százalékkal emelkedett. Szezonális hatásoktól megtisztítva ez éves szinten 1,6 százalékos, negyedéves szinten pedig
0,4 százalékos növekedést jelent.
Megkezdődött a Lengyelországot Szlovákiával összekötő, kétirányú szállításra alkalmas földgázvezeték
üzembehelyezési eljárása
A lengyelországi Strachocina városban rendezett eseményen lengyel és szlovák politikusok, valamint a projekt
kivitelezőinek a részvételével felavatták és átadták üzemeltetésre a két országot összekötő, kétirányú gázvezetéket. A
kereskedelmi szállítások már az idén megindulhatnak a gázvezetéken. A gázvezeték évente akár 5,7 milliárd köbméter
gázt is képes továbbítani Lengyelország és 4,7 milliárd köbmétert Szlovákia irányába. A vezeték megépítésének célja
Közép-Európa ellátási biztonságának javítása volt a beszerzési források diverzifikálása és az Oroszországtól való
függőség csökkentése révén.
Szlovákiában zöld jelzést kapott az atomerőmű beruházás
Engedélyezte a mochovcei atomerőmű új, 3-as blokkjának indulását a Szlovák Nukleáris Szabályozó Hatóság (UJD). A
végleges üzembehelyezési engedély birtokában a több mint 20 év késéssel befejeződő mohi-i építés gazdája
hozzákezdhet az üzemszerű működést előkészítő tesztekhez.
Bezár a legnagyobb szlovák alumíniumgyár
Több 100 alkalmazott marad munka nélkül, miután a magas energiaárak miatt gazdaságilag lehetetlenné és
fenntarthatatlanná válik a termelés Szlovákia egyetlen alumíniumgyárában, a garamszentkereszti (Žiar nad Hronom)
Slovalco-üzemben. A problémát tovább tetézi az állam részéről nyújtott megfelelő kompenzáció hiánya, a kibocsátási
engedély magas ára, valamint az is, hogy az alumínium olcsónak mondható. Milan Vesely vezérigazgató szerint a
termelés leállításával Európa kénytelen lesz alumíniumot importálni olyan országokból, mint Kína vagy Oroszország.
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Szlovénia
Szlovén miniszterekkel tárgyalt Szijjártó Péter
Szlovén miniszterekkel tárgyalt Szijjártó Péter, aki úgy nyilatkozott, hogy a korábbi szlovén kormánnyal is nagyon jó
viszonyt ápolt a magyar kormány, és az ország új kormányával is erre törekszik. Hozzátette, hogy az első lépések
biztatóak voltak, kiváló hangulatúra sikerültek a tárgyalások mind a gazdasági miniszterrel, mind az energiaügyi
miniszterrel. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, „a legnagyobb magyar vállalatok fontos beruházási helyszínként
tekintenek Szlovéniára, a mostani energiaválságban pedig fontos az energetikai együttműködés kiszélesítése”.
Nőtt a szlovén GDP a második negyedévben
A szlovén hazai össztermék (GDP) 8,2%-kal nőtt az idén a második negyedévben az előző év azonos időszakához
viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a bővülés 8,3%-os volt éves szinten, míg
negyedéves bázison 0,9%-kal erősödött. A GDP bővüléséhez leginkább a fogyasztási kiadások növekedése járult hozzá.
Az előző év azonos időszakához képest a belföldi fogyasztás 8%-kal, a háztartások kiadásai 10,6%-kal bővültek, a
beruházások volumene 6,4%-kal nőtt. Az export 8,7%-kal, az import pedig 8,5%-kal bővült éves összevetésben.
Szlovéniában is indul a rezsicsökkentés
Az energia drágulásának ellensúlyozását szolgáló támogatási csomagokról döntött a szlovén kormány: az egyik csomag
40 millió euró értékben a vállalkozásokat segíti, míg a másik 41 millió euró értékben a veszélyeztett csoportoknak nyújt
támogatást.
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Európai Unió
Európai stagflációtól tart a Moody’s
Oroszország ukrajnai inváziója súlyosbította a keresleti és kínálati problémákat, és az inflációt az EU-ban a nyolcvanas
évek közepe óta nem látott szintre emelte - áll a Moody's európai gazdaságot értékelő közleményében. A hitelminősítő
szerint a strukturális változások, köztük az uniós országoknak az orosz energiaimportról való leválása megnövelte a
stagfláció kockázatát.
Megjöttek a várt adatok: meglepően erős az eurózóna gazdasága, de az infláció nem kegyelmez
Az eurózóna gazdasági növekedése messze a várt felett alakult az idei második negyedévben, az infláció azonban tovább
gyorsult - derül ki az Eurostat friss, előzetes becslést tartalmazó közléséből.
Borítékolható, hogy recesszió lesz az eurózónában
A költségek növekedése egyre nagyobb problémát okoz az eurózóna vállalatainak és háztartásainak, és a helyzet csak
romlani fog az orosz energiafenyegetés miatt az év hátralévő részében.
Egész Európát megbénítja az aszály, milliárdoktól eshet el a régió
Aszály pusztít a Dunától a Rajnáig, ráadásul a lehető legrosszabb pillanatban, amikor Európa energiaválsággal és
fékezhetetlen inflációval küzd. A Rajna – amely évszázadok óta a német, a holland és a svájci gazdaság alappillére – a hét
végén gyakorlatilag hajózhatatlanná válhat, s ezzel meghiúsul a gázolaj és a szén folyami transzportja. A Dunán szintén
csökkenő vízszinttel küzdenek. A 2850 kilométer hosszú folyón szinte ellehetetlenült a gabona és egyéb áruk szállítása.
Az Európai Unió befagyaszthatja az áramárakat
Az Európai Unió energiaügyi miniszterei rendkívüli ülést tarthatnak, hogy megvitassák a villamosenergia-árak gyors
emelkedését. Az energiaválságra válaszul ársapkát vezethetnek be az egész EU-ban.
Teljesen újra írja az európai turizmust a kánikula
Róma helyett Stockholm? Október július helyett? Így változtatják meg a hőhullámok az idegenforgalmi szokásokat.
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FÁK-országok régió
Globális gázkartellt hozna létre Moszkva és Teherán
A BRICS-országokkal nemzetközi tartalékvalutát, Iránnal meg gázkartellt hozna létre Oroszország, amely ráadásul még
egy saját nemesfémtőzsdét is fel akar állítani. Vlagyimir Putyin orosz elnök június végi nyilatkozata után, amely szerint a
BRICS-országok tervbe vették egy új „nemzetközi tartalékvaluta” létrehozását, Oroszország állítólag egy globális
gázkartell alapjait is építeni kezdte Iránnal. Simon Watkins, az Oilprice.com pénzügyi újságírója szerint a világ egyik
legnagyobb LNG-szállítója, Katar szintén csatlakozhat a partnerséghez. A világ legnagyobb gáztartalékával rendelkező
országok klubjának első, illetve a második helyét elfoglalva – Oroszország valamivel kevesebb, mint 48 ezer milliárd
köbméterrel, Irán pedig közel 34 ezermilliárd köbméterrel – a két ország ideális helyzetben van a szövetség
létrehozásához.
Már szinte megteltek az orosz gáztárolók, mégis egekben az európai gáz- és áramárak
A Gazprom mai közlése szerint már 91,4%-osra sikerült feltöltenie az oroszországi gáztárolókat augusztus 24-re, ami
azért fontos, mert korábban az orosz gázmonopólium azt közölte, hogy elsődlegesnek tekinti a saját tárolók feltöltését a
gázexporthoz képest. Így tehát a tárolók már csaknem teljesen tele vannak Oroszországban, mégsem hallunk olyan orosz
törekvésekről, hogy megnövelnék az európai vezetékes gázexportjukat, sőt éppen jövő szerdától tervezik leállítani az

Északi Áramlat 1-et karbantartás miatt. Így ez és egyéb európai energiakínálati okok továbbra is rendkívüli magasságban
tartják a gázárakat, azok pedig még tovább srófolták mára az áramárakat.
Putyin új rendeletet írt alá: mostantól ki lehet toloncolni a „veszélyes” ukránokat Oroszországból
Az új intézkedés azonban azt is lehetővé teszi, hogy az ukrán állampolgárok munkavállalási engedély nélkül
dolgozhassanak Oroszországban. Az új intézkedés lehetővé teszi, hogy az ukrán állampolgárok és az Oroszország által
függetlennek elismert ukrajnai szakadár keleti régiókból származók munkavállalási engedély nélkül dolgozhassanak
Oroszországban, és időkorlátozás nélkül élhessenek az országban.
Oroszország nem fogadta el az ENSZ nukleáris leszerelésről szóló nyilatkozatát
Nem fogadta el Oroszország a nukleáris leszerelésről szóló nyilatkozatot. Az ENSZ négyhetes felülvizsgálati
konferenciáján New Yorkban az orosz képviselő elítélte az egyensúly hiányát a több mint 30 oldalas végleges
szövegtervezetben. A diplomata a politikai jellegű megfogalmazásokat bírálta a dokumentumban. A francia
hírügynökség szerint az ukrán üzemekről, köztük a zaporizzsjai erőműről szóló részek nem tetszettek a képviselőnek.
Oroszország hatalmas mennyiségű gázt éget el naponta
Miközben Európa energiaköltségei az egekbe szöknek, Oroszország nagy mennyiségű gázt éget el, amit szakértők szerint
korábban Németországba exportáltak volna. Szakértők becslései szerint naponta mintegy 10 millió dollár (több mint 4,1
milliárd forint) értékű gázt égetnek el a finn határhoz közeli portovajai LNG-terminálban. A Rystad Energy elemzése
szerint naponta mintegy 4,34 millió köbméter gázt égetnek el itt.
Búcsút int a Citigroup Oroszországnak
Még ebben a negyedévben bezárja oroszországi lakossági és kereskedelmi banki üzletágát a Citigroup – jelentette be az
amerikai pénzintézet augusztus 25-én. A bezárás a Citi 3000 oroszországi alkalmazottja közül mintegy 2300-at érint 15
fiókban, és a becslések szerint nagyjából 170 millió dollárba kerül – közölte a bank. A Citigroup, azaz a legnagyobb
oroszországi jelenléttel rendelkező tengerentúli bank már 2021 áprilisában közölte, hogy egyes külföldi piacokról való
kivonulásának részeként elhagyja az orosz lakossági üzletágat is. A háború kitörése után, idén márciusban a helyi
kereskedelmi banki tevékenységek leállításáról is döntött.
Leáll az Ericsson üzleti tevékenysége
Az Ericsson augusztus 29-én közölte, hogy az elkövetkező hónapokban fokozatosan leállítja üzleti tevékenységét
Oroszországban, mivel a vállalat addigra teljesíti az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeit. Az Ericsson, amely áprilisban
határozatlan időre felfüggesztette oroszországi üzleti tevékenységét, most azt közölte, hogy véglegesen kivonul az
országból. A szervezet az év elején fizetett szabadságra küldte az összes dolgozóját, a mintegy 400 alkalmazott a
továbbiakban pénzügyi támogatást kap az Ericssontól. A finn rivális Nokia már korábban bejelentette, hogy kivonul
Oroszországból, ami mintegy 2000 alkalmazottat érint. A finn vállalat nem válaszolt a Reuters megkeresésre, így arról
nincs információ, hogy mikor zárul le a kivonulás.
Vissza a múltba: ismét a Lada a legnépszerűbb autó Oroszországban
Csaknem másfél évtized után ismét a hazai gyártású Lada lett a legnépszerűbb autómárka Oroszországban. A The
Moscow Times cikke szerint az ország legnagyobb autógyára, az AvtoVaz 2009 óta ismét az első helyre került az új autók
eladási listáján, ez pedig a Ladáknak köszönhető. Illetve természetesen annak, hogy Oroszországban gyakorlatilag szinte
lehetetlen nyugati és távol-keleti autóhoz jutni. Az Ukrajna ellen indított invázió miatt ugyanis számos autógyártó döntött
úgy, hogy teljesen kivonul az orosz piacról, és azok, amelyek maradtak, szintén képtelenek termelni, mert az országot
sújtó szankciók miatt rengeteg alkatrész hiányzik a gyártáshoz. Ismét elkezdik gyártani viszont a Moszkvicsot. A szovjet
és orosz Moszkvics autógyár 1930-tól 2010-ig működött, amikor ezen a néven csődeljárás keretében hivatalosan
felszámolták.
Zelenszkij: Egymillió tonna mezőgazdasági terméket exportált Ukrajna
Három ukrán kikötőből egymillió tonna mezőgazdasági terméket exportáltak a gabonafolyosón keresztül – közölte
Volodimir Zelenszkij augusztus 27-én Telegram-csatornáján. Ukrajna gabonaexportja a háború kezdete óta visszaesett,
mivel a fekete-tengeri kikötők – a szállítmányok számára létfontosságú útvonal – zárva voltak, ami felhajtotta az
élelmiszerárakat világszerte, és hiánytól való félelmet keltett Afrikában és a Közel-Keleten. A Moszkva és Kijev közötti,
az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött megállapodás értelmében július végén feloldották három fekete-tengeri
kikötő zárlatát. Zelenszkij kiemelte, hogy az export több százezer munkahelyet biztosít az ukrán állampolgárok számára.

Kölcsönös együttműködésről tárgyalt Belarusz és Magyarország
A kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technológiai és humanitárius együttműködés is szóba került a találkozón.
Munkamegbeszélésen találkozott Vlagyimir Ulakovics, Belarusz magyarországi nagykövete és Stifter Ádám, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára – írja a BelTA belorusz
lap. A felek a konstruktív és konzisztens kétoldalú párbeszéd fontosságát hangsúlyozták és a közös rendezvények és más
kezdeményezések lehetősége is szóba került. A belorusz nagykövetség szerint szóba került a kereskedelmi, gazdasági,
tudományos, technológiai és humanitárius együttműködés kérdése is akárcsak az ipari és különböző kormányszervek
közötti kooperáció lehetősége. Továbbá megerősítették a párbeszéd nyitottságát és a kölcsönösen előnyös
együttműködés fejlesztésének szükségességét.
Magyarország megerősítené kapcsolatát a hatalmas olajtartalékokkal rendelkező Kazahsztánnal
Zhanibek Abdrashov, Kazahsztán magyarországi nagykövete Stifter Ádámmal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
újonnan kinevezett helyettes államtitkával találkozott, a két ország közti gazdasági kapcsolat megerősítése érdekében.
A felek megvitatták a nemzetközi napirenden szereplő aktuális kérdéseket, a kazah–magyar kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és kilátásait politikai, kereskedelmi, gazdasági, kulturális és humanitárius szférában, valamint a nemzetközi
szervezetek keretein belüli együttműködést. A megbeszéléseket követően a diplomaták megerősítették
elkötelezettségüket a két ország közötti stratégiai partnerség további erősítése mellett, és bíznak a kazah–magyar
kapcsolatok széles körű továbbfejlesztésében.
Megtalálták a kerülőutat Kazahsztán olaszállítmányainak
Kazahsztán várhatóan szeptembertől Azerbajdzsán legnagyobb olajvezetékén keresztül fogja értékesíteni nyersolajának
egy részét. Az ország Oroszországot elkerülő eladási lehetőségeket keres. A kazah olajexport a világ olajkínálatának több
mint 1 százalékát, azaz nagyjából napi 1,4 millió hordót tesz ki. Az olajat 20 éve a CPC csővezetéken keresztül szállítják
Oroszország fekete-tengeri kikötőjébe, Novorosszijszkba.
Magyar-azeri miniszteri egyeztetés a zöld energiáról
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Parviz Shahbazov azeri energiaügyi
miniszterrel. A megbeszélés elsődlegesen Európa azeri zöldenergiával való ellátásának lehetőségeiről szólt. Azerbajdzsán
nagy mennyiségű zöldáramot fog termelni, amelyet Georgiába, majd onnan egy víz alatti vezetéken keresztül Romániába
szállítanak. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ehhez az ambiciózus tervhez Magyarországnak is csatlakoznia kell, mert a
projekthez legalább két tagállam részvétele szükséges az uniós támogatáshoz. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy
Magyarországot is zöldárammal láthassák el, amely részben felhasználásra kerül, részben pedig tranzitútként lesz
működtetve. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a programban való részvétel lehetővé teszi, hogy Budapest elérje
szén-dioxid-semlegességi céljait.
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Kína
Gigantikus beruházás kezdődik Debrecenben
Magyarország történetének eddigi legnagyobb beruházása valósul meg Debrecenben, ahol a kínai Contemporary
Amperex Technology Co. Limited (CATL), a világ legnagyobb akkumulátorgyártója hozza létre második európai üzemét
mintegy 3 ezer milliárd forint értékben - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
parlamenti államtitkára.

Beütött a koronavírus, sosem látott számok az óriáscégeknél
A legjelentősebb kínai technológiai óriáscégek fennállásuk óta a legrosszabb negyedévükön vannak túl, már ami a
növekedés ütemét illeti. A világ második legnagyobb gazdaságában ismét erőteljesen felütötte a fejét a koronavírusjárvány, az ország a szigorú zéró covid-politikájának köszönhetően pedig jelentősen lelassult a gazdasági növekedés, ezt
alaposan megsínylették az olyan nagyágyúk, mint például az Alibaba, a JD vagy a Tencent.
Fontos megállapodás született, nagy áttörés a kínai óriáscégeknél
Csaknem a felére csökkent a kínai részvények amerikai tőzsdéről való kivezetésének kockázata, miután a szabályozó
hatóságok ellenőrzési megállapodásra jutottak - állapították meg hétfői elemzésükben a Goldman Sachs szakértői. Még
2020 végén vezették be a tengerentúlon a "Holding Foreign Companies Accountable Act" törvényt, ami lehetővé teszi az
amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) számára, hogy kínai vállalatokat vezessen ki az amerikai tőzsdékről, ha a cégek három
egymást követő évben nem tesznek eleget a könyvvizsgálati kötelezettségeiknek.
Tajvan szerint Kína még mindig katonai tevékenységet folytat a sziget körül
A tajvani védelmi minisztérium közölte, hogy vasárnap 23 kínai repülőgépet és nyolc kínai hajót észleltek Tajvan
környékén, vagyis Peking folytatja katonai tevékenységét a sziget közelében. Az észlelt járművek között volt hét kínai
repülőgép, amely átlépte a Tajvani-szoros középvonalát, amely általában nem hivatalos határvonalként működik a két fél
között - tették hozzá. Korábban beszámoltunk róla, hogy az amerikai haditengerészet két hajója szintén megkezdte az
áthaladást a Tajvani-szoroson.
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Törökország
Török hadiipari eszközök gyártásába kezdenek Magyarországon
Hadiipari együttműködésről tárgyalt Palkovics László technológiai és ipari miniszter Mustafa Varank török ipari és
technológiai miniszterrel Ankarában. Magyarország külföldi technológiai partnerek bevonásával gyárt majd különböző
hadiipari eszközöket. Ezek között az egyik legjelentősebb projekt a négykerék-meghajtású páncélozott harci járművek
gyártása, amely októberben kezdődhet. Tárgyaltak arról is, hogy hogyan tudják a hadiipari együttműködést
továbbfejleszteni és kiterjeszteni olyan eszközökre, amelyek gyártásában Törökország az élen jár. A tervek szerint
Kaposváron, egy magyarországi vegyesvállalat fogja elkezdeni a gyártásukat.
Kamatot csökkentett a török jegybank
A piac meglepetésére kamatot csökkentett a török jegybank, amely tavaly december óta először változtatott a
kamatszinten. A török jegybank monetáris politikai bizottsága 1 százalékponttal, 13%-ra mérsékelte az irányadó,
egyhetes repokamatot. Egy éve augusztusban a kamatszint 19% volt, és 19% volt a 2021. júliusi infláció is.
Törökországban idén júliusban az infláció 24 éves csúcsra, 79,6 százalékra nőtt.
7,6%-os bővüléssel felülmúlta a várakozásokat a török gazdaság teljesítménye a második negyedévben
Törökország gazdasága éves szinten 7,6%-kal bővült az év második negyedévében, amely 0,1%-kal felülmúlta a korábbi
várakozásokat. A gazdaság ezzel jobb teljesítményt nyújtott, mint az első három hónapban, amikor 7,3%-os volt a
növekedés.
A turizmus mentheti meg a 80 százalékos inflációval küzdő török gazdaságot
Törökország turisztikai bevételei csaknem megháromszorozódtak 2022 második negyedévében, miközben az első fél
évben a külföldi látogatók száma megközelítette a 2019-es szintet. A beutazó turizmus révén jelentős mennyiségű deviza
áramlik a rendkívül magas inflációval sújtott török gazdaságba. A második negyedévben az idegenforgalmi bevételek 190
százalékkal, 8,72 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Mehmet Ersoy turisztikai miniszter szerint
Törökország idén 37 milliárd dolláros idegenforgalmi bevételre számít és 47 millió turista fogadására törekszik a tavalyi
35 milliárd dollár és 45 millió turista után.
Az orosz Mir fizetési rendszerre tértek át a török bankok
Átvette és alkalmazza az orosz Mir fizetési rendszert öt török bank – közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök,
visszatérőben a fekete-tengeri Szocsiból, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásokat, melyen
megegyezett az orosz elnökkel arról, hogy részben rubelben fizetnének a földgázért.

Az EU vámot vet ki az orosz és a török acélra
Oroszország és Törökország ötszörösére növelte egyes acélfajták Európába irányuló szállítását – csökkentett áron. A
dömpingellenes vizsgálat eredményei szerint az Európai Bizottság úgy döntött, hogy vámot vezet be az Oroszországból
és Törökországból származó korrózióálló acélra. A vizsgálatot az Európai Acélipari Szövetség (Eurofer) felkérésére
végezték el, amelynek tárgya különösen a horganyzott, magnézium és alumínium bevonatú hengerelt acél volt. Az MMK
török cég (MMK Metalurji) termékeire a vám 10,5%, a többi török acélgyártó esetében pedig 2,4–11%.
A törökök újabb próbafúrásba kezdenek a Földközi-tengeren
Újabb próbafúrásokba kezd Törökország a Földközi-tengeren. A fúróhajó Gazipasa régió közelében két hónapon át
folytat majd próbafúrásokat, kizárólag török vizeken. A török elnök szerint így elkerülhető, hogy újabb területi vita
alakuljon ki Görögországokkal és Ciprussal. Erdogan becslése szerint országa 2022-es gázszámlája elérheti a 100 milliárd
dollárt, így a kutatás célja a saját forrásaik növelése és a költségvetési hiány csökkentése.
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Amerikai Egyesült Államok
Ismét visszaesett az amerikai gazdaság, technikai recesszióban az USA
Az amerikai GDP a második negyedévben is visszaesett, ezzel két egymást követő negyedévben esett vissza az USA
gazdasága. A közgazdászok figyelmeztetnek viszont, hogy ez a recesszió mindössze technikai.
Több mint 20 éve nem volt ilyen Amerikában - Megugrott az infláció, adósságból költekeznek az amerikaiak
20 éve nem nőtt olyan ütemben a hitelkártyaadósság az Egyesült Államokban, mint az idei második negyedévben, az
amerikaiak a megugró infláció mellett is igyekeznek magas szinten tartani a vásárlásaikat, ezt azonban egyre inkább
csak adósságból tudják megcsinálni.
Teljes tanácstalanságban az amerikai kiskereskedelmi szektor
A történelmi szinten is magas infláció és a történelmi összehasonlításban is mélyponton lévő munkanélküliség teljesen
kiszámíthatatlanná teszi az amerikaiak költekezési hajlandóságát.
Mélypontra esett az amerikai feldolgozóipar
A feldolgozóipari szektor kibocsátása 2020 júniusa óta először csökkent, a gyengébb keresleti feltételek, az üres
álláshelyek betöltésére alkalmas dolgozók felvételének nehézségei, valamint a nyersanyaghiány miatt. Emellett az új
megrendelések több mint két éve a leggyorsabb ütemben csökkentek, mivel az ellátási láncok tartós zavara és az
áremelkedések erősen befolyásolták a vásárlói kiadásokat. Az új megrendelések beérkezésének csökkenésével
párhuzamosan gyengült a bérnövekedés üteme, mégpedig hat hónapja a legalacsonyabbra.
Csikorogva fékez az amerikai lakáspiac
Nagy lassulásként aposztrofálja az amerikai lakáspiaci fejleményeket a Bank of America riportja, melyből kitűnik, hogy
a lakossági jelzáloghitelek 29 százalékkal visszaestek az idei második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest.
Amit azzal magyaráznak, hogy a hitelfelvételi költségek most sokkal magasabbak, mint tavaly, jórészt a Fed
kamatemelései miatt.
Meglepően derűlátóak az amerikai vállalatok
Az amerikai vállalatok többnyire kedvező előrejelzéseket közöltek az idei gyorsjelentési szezonban, meglepve ezzel a
befektetőket, akik borúlátóbb kilátásokra számítottak.
Torlódnak a konténerek az egyik legforgalmasabb amerikai kikötőben
A georgiai Savannah az Egyesült Államok negyedik legnagyobb konténerkikötője, és az egyik legforgalmasabb a keleti
parton lévők közül. Csak tavasszal sikerült ledolgozni az elmaradásokat, és az utóbbi hetekben ismét kezdenek

feltorlódni a ki- és berakodásra váró hajók, jelenleg mintegy negyven várakozik közülük a város előtt. Több mint
kétszeresére nőtt a kereslet az importoldalon az előzeteshez képest, ez okozza a zsúfoltságot.
Az USA gyógyszerválsága
A koronavírus-járvány számtalan hatása mellett felfedte az Egyesült Államok kiszolgáltatottságát a gyógyszerellátás
területén. Az alapellátásban érintett legfontosabb gyógyszerek ára 2010 óta radikálisan emelkedett, esetenként az
eredeti ár húszszorosára.
Az USA tovább feszíti a húrt: hivatalos kereskedelmi tárgyalásokba kezd Tajvannal
Még le sem csillapodott a feszültség, amit Nancy Pelosi amerikai házelnök látogatása okozott Tajvanon, az Egyesült
Államok ismét hergeli Kínát. Az USA egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatait a szigettel, miközben folyamatosan azt
kommunikálja, hogy továbbra is az egy Kína elvét tartja irányadónak.
A kínaiak sorra veszik az amerikai ingatlanokat
Három év óta először fordult elő, hogy növekedett a tengerentúli ingatlanvásárlók aktivitása, ami többnyire a tehetős
kínaiaknak köszönhető: a kínai befektetők összesen 6,1 milliárd dollár értékben vásároltak lakást, mely az amerikai
ingatlanpiac több mint 10 %-át teszi ki. Ráadásul nem is olcsó ingatlanokról beszélünk, hiszen a külföldi befektetők által
megvett ingatlanok átlagos vételára a jelentés szerint 600 ezer dollár (235 millió forint), míg a medián vételár közel 370
ezer dollár (145 millió forint). Ha csak a kínai befektetők vásárlásait nézzük, ott a legmagasabb az átlagos vételár:
lakásonként egymillió dollár (391 millió forint).
FORRÁS:
www.mandiner.hu
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Kanada
Kanada újra szigorította a beutazási szabályokat
A kanadai kormány 2022. július 19-től újra bevezette a reptereken a szúrópróba-szerűen alkalmazott teszteléseket. A
látogatóktól továbbra is teljes oltást kérnek a kanadai hatóságok.
FORRÁS:
www.turizmus.com

Latin-Amerika és a Karib-térség
Kuba: A hajnal, amikor nem kelt fel a nap
A kubai tűzoltók egy hete kerekedtek felül a matanzasi olajtározóban pusztító lángokon. Szegény embert még az ág is
húzza: nem elég, hogy az ország éves olajtartalékának majd fele megsemmisült, az energiaválsággal küzdő Kuba biztosan
nagyobb árat lesz kénytelen fizetni a pótlásért. Ezekben a vészterhes napokban honnan szerzi be az olajat? Ez volt Kuba
történetének legpusztítóbb tűzvésze. A tűzoltók öt napig harcoltak a lángokkal, míg augusztus 9-re uralmuk alá vonták a
Havannától keletre száz kilométerre fekvő matanzasi olajtárolóban keletkezett tüzet.
El Salvador állami tárcája nem jött be, vagy csak túl sok a rosszakaró?
A legújabb jelentések szerint a El Salvadorba irányuló átutalások kevesebb mint 2 százaléka köthető az állami Chivo
kriptotárcához, a bitcoin ATM-ek pedig már egy éve “üresen” állnak. A kormány azonban tagadja az állítást, elmondása
szerint az app köszöni szépen, jól van, és nagyszerű népszerűségnek örvend. Az El Diario de Hoy helyi médiában
nemrégiben felröppentek a hírek, miszerint ”kevés salvadori használja a Chivo kriptotárcát az átutalások fogadására”. Az
országba elviekben 2021 és 2022 között mindössze 120,46 millió dollár érkezett a kriptotárcán keresztül, ami 1,8%-a az
országba érkezett utalások összegének (6,4 milliárd dollár).
Olimpia 2036 - Mexikó is szívesen lenne rendező
Mexikó is csatlakozott azon országok sorához, amelyek szívesen lennének házigazdái a 2036-os nyári olimpiának. Az
insidethegames.biz portál beszámolója szerint a közép-amerikai ország komolyan vizsgálja a rendezés lehetőségét,

miközben olimpiai bizottsága párbeszédet kezdett a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), hogy felmérje, milyen
esélye van a vendéglátói szerep elnyerésére.
Őrizetbe vették Mexikóban a volt államügyészt
Mexikóban őrizetbe vették a volt államügyészt, rendőrök és katonák ellen adtak ki elfogatóparancsot a 2014-ben eltűnt
diákok ügyében. A mexikói igazságszolgáltatás pénteken elrendelte az ország volt főügyészének, valamint 64 rendőrnek
és katonatisztnek a letartóztatását a déli Ayotzinapa tanárképző főiskola 43 diákjának 2014-es eltűnése miatt, egy nappal
azután, hogy egy hivatalos bizottság jelentést tett közzé, állami bűncselekménynek minősítve az ügyet.
Brazília elnöki székének várományosa súlyos árat fizettetne az Amazonast irtó vállalkozókkal
Határozott lépéseket jelentett be Luiz Ignácio „Lula” da Silva baloldali politikus az Amazonas vidékének védelmében arra
az esetre, ha a papírforma szerint az októberben kezdődő brazil elnökválasztáson ő nyerne. A korábban koholt vádakkal
éppen a Bolsonaro által megnyert választások előtt börtönbe zárt exelnök megígérte, hogy megerősíti annak a térségnek
a rendőrségét, ahol nemrég egy brazil őslakos-kutatót, Bruno Pereira-t, és egy brit újságírót, Dom Phillips-et különös
kegyetlenséggel meggyilkoltak, amikor a két szakember az épp Amazonas pusztulását kutatta.
Brazil elnökválasztás: Bolsonaro mindent bevet, hogy hatalomban maradjon
A politikán kívülről érkező brazil elnök szép ígéreteiből alig valami valósult meg. Az októberi választások előtt most
mindent bevet, hogy behozza a korábbi elnököt, Luiz Inácio Lula da Silvát. Sao Paolo Paulista sugárútja egykor a brazil
gazdaság ütőere volt. Három kilométer hosszan húzódik végig a városközponton, a most üresen tátongó irodaházak
egykor az ország legnagyobb pénzintézeteinek adtak otthont. A Paulista ma Brazília gazdasági lejtmenetének
szimbóluma. A járdákon hajléktalanok vertek tanyát, mindennaposak a rablások, a lopások. Egy korábban szebb napokat
látott reklámtáblán a felirat: „A fome voltou” – visszatért az éhezés. Éles a kontraszt a világsajtót nemrég bejárt fotóval:
Jair Bolsonaro brazil elnök vidáman hasítja a hullámokat egy jet ski nyergében.
Börtönbe küldenék Argentína alelnökét
Az ügyészség szerint az országban valaha történt legnagyobb korrupciós bűntényt követte el Cristina Fernández argentin
alelnök, ezért tizenkét év börtönt és a közhivataltól való teljes eltiltást kérték a politikussal szemben hétfőn. A 2007 és
2015 között államfői pozíciót is betöltő, 2019 óta pedig alelnökként dolgozó Fernández a vádhatóság szerint 1 milliárd
dollárnak megfelelő összeggel károsította meg az országot bűnszervezet irányításával, amelyen keresztül jogellenesen
egyik barátjának és szövetségesének ítéltek oda 51 útépítési közbeszerzést.
Újabb IMF-hitelért folyamodik Argentína
A meglévő 44 milliárd dolláros hitelkeret is kevés, ismét a Valutaalaphoz fordul Latin-Amerika második legnagyobb
gazdasága. Argentína azt fontolgatja, hogy ismét a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordul hitelért – értesült az ügyhöz
közel álló forrásokból a Reuters. Ezúttal az IMF rugalmassági és fenntarthatósági alapját (RST) csapolnák meg, amelyet a
nemzetközi szervezet azért hozott létre, hogy fejlődő és feltörekvő tagállamai fenntartható fejlődését finanszírozza.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://hirstart.hu/
https://hu.euronews.com/
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Afrika
Éhező Afrika – most fog fellendülni a gabonatermesztés?
Az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB) 134 millió dollár kölcsönt folyósított a nigériai kormány számára az ország
gabonatermesztésének fejlesztéséhez. Az akció célja, hogy az egyes körzetekben fejlett mezőgazdasággal rendelkező
ország hosszabb távon – részben a maniókatermesztés visszaszorításával – elegendő kenyérgabonát tudjon termelni a
több mint 200 milliós saját népességének, illetve egyes környező országoknak az ellátásához.
Már a Kilimandzsárón is van internet
Afrika legmagasabb hegyén mostantól van lehetőség mobilinternet-hozzáférések használatára. Tanzánia szélessávú
hálózatot épített ki Afrika legmagasabb hegyének lejtőin, 3720 méteres magasságban. Nape Nnauye tanzániai
tájékoztatási miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fejleményt és közölte, hogy az év végére az 5895 méter

magas hegycsúcson is lesz internetkapcsolat. A következő lépés a nemzeti parkok ellátása a turisztikai bevételek növelése
érdekében.
Kenyai űrkikötőért fut versenyt Kína és Amerika
A műholdak építésében a kontinensen Dél-Afrika jár az élen, ám űrkikötő fejlesztésére Kenyának lehet a legtöbb esélye.
Ugyanis az ideális űrkikötő az Egyenlítő vonalán vagy ahhoz közel fekszik, mivel itt a Föld forgási sebessége egyfajta
parittyaként segítheti a rakéták indítását, így az Egyenlítőnél lehet a legkevesebb üzemanyaggal Föld körüli pályára
állítani a műholdakat.
Nigéria betiltotta a fehér modelleket
Nigéria szerint a "helyi tehetségek fejlesztésének" és a "befogadó gazdasági növekedés" támogatásának szükségessége
indokolja a lépést. A nigériai reklámoknak a jövőben kizárólag helyi modellekre, statisztákra és szinkronszínészekre kell
támaszkodniuk - jelentette be a héten az afrikai ország kormánya. A politikai változások október 1-jén lépnek életbe.
"Minden hirdetésben, reklámban és marketingkommunikációs anyagban kizárólag nigériaiakat kell alkalmazni" - áll a
Nigériai Reklámszabályozó Tanács (ARCON) keddi közleményében.
A Maghreb-országokat is beveszi az Ekol
Már Tunéziát, Egyiptomot, Algériát és Marokkót is eléri az Ekol Logistics Kft. – mondta a VG-nek Kovács Ákos, a Maghrebországokban erősítő vállalat ügyvezető igazgatója. Az Egyiptomból történő szállítással korábbi kedvező tapasztalatai
alapján bízta meg a céget a Matrix Materials Zrt. A társaság a magyar és a szlovák piacra ad el egyiptomi üveggyapotot
nagykereskedőknek.
A végén még elérik az oroszok, hogy új Szaúd-Arábia legyen egy afrikai országból
Oroszország, Kína és Kanada után Marokkó a világ negyedik legnagyobb műtrágyaexportőre, különösen a foszforipara
jelentős. A foszfor elengedhetetlen a növények növekedéséhez, más anyaggal jelenleg gyakorlatilag nem pótolható,
kizárólag foszfátkőzetekből nyerhető ki. Márpedig Marokkóban, illetve az általa a hetvenes évek vége óta megszállt
Nyugat-Szaharában van a világ ismert foszfáttartalékainak a 70 százaléka, ami az élelmezési krízisben az észak-afrikai
országot körülbelül olyan kulcsszereplővé teheti, mint tette a kőolaj Szaúd-Arábiát.
Hatalmas fejlesztési segélyt ígért Japán Afrikának
Harmincmilliárd dollár fejlesztési segélyt ígért szombaton Japán Afrikának a Tunéziában megrendezett japán-afrikai
csúcstalálkozón. Kisida Fumio japán kormányfő elmondta, hogy országa szorosabbra akarja fűzni együttműködését a
kontinenssel, és azon fog munkálkodni, hogy biztosítsa az Afrikába tartó gabonaszállítmányok célba érkezését. Japán 100
millió dollárt ad Tunéziának arra, hogy enyhítsék a koronavírus-világjárvány kedvezőtlen hatásait.
Algériai gázimporttal csökkentené energiaproblémáit a francia kormány
Algéria azt tervezi, hogy 50 százalékkal növeli a Franciaországba irányuló gázszállítás mennyiségét. Algír és Párizs hetek
óta egyeztet erről. Emmanuel Macron francia elnök háromnapos hivatalos látogatásának is ez volt az egyik legfontosabb
témája. Az európai gázfelhasználás 11 százaléka származik Algériából, ezzel az afrikai államok közül innen érkezik a
legtöbb gáz az európai kontinensre.
Algéria a BRICS-országcsoport tagja szeretne lenni
Algéria a BRICS-országcsoport tagja szeretne lenni - erről tett bejelentést televíziós beszédében az észak-afrikai ország
államfője. Abdelmadzsid Tebbúne azzal indokolta döntését, hogy a feltörekvő gazdaságokból álló csoport gazdasági és
politikai erőt képvisel, annak tagjaként erősödne Algéria érdekérvényesítő képessége.
Oroszország Dél-Koreával épít atomerőművet Egyiptomban
Négy, 1200 megawatt teljesítményű reaktort építenek a Kairótól 130 kilométerre északnyugatra, a Földközi-tenger
partvonalán található el-Dabaa városában. A dél-koreai Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) állami vállalat és az orosz
atomenergetikai Roszatom konszernhez tartozó Atomsztrojekszport háromezer milliárd von (918 milliárd forint) értékű
szerződést írt alá Egyiptom első atomerőműve turbinaházainak megépítésére, illetve a szükséges alkatrészek szállítására
Kairóban.
FORRÁS:
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Közel-Kelet
Telefonon egyeztetett Putyin az izraeli elnökkel
Az orosz igazságügyi minisztérium pert indított, amelyben az oroszországi Szohnut autonóm nonprofit szervezet
felszámolását követeli. A Szohnut egy izraeli székhelyű nemzetközi szervezet, amely a zsidó visszatelepülés és a
visszatérők támogatásával, valamint zsidó-cionista oktatással és a globális zsidó közösséggel kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozik.
Bejelentést tett a 4iG az izraeli akvizícióról, mozdulhat a SpaceCom-üzlet
A Hungaro Digitel Kft., a 4iG és az Antenna Hungária Zrt. leányvállalata, valamint a Space-Communication Ltd.
(SpaceCom) között 2021. október 11-én létrejött, 2022. február 9-én módosított, a SpaceCom részvényei 51 százalékának
megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán az izraeli kommunikációs minisztérium a vevő részére a részvények 20
százalékának megszerzéséhez adta meg előzetes hozzájárulását.
Izraelben 8,6 százalékkal drágul az áram
Izraelben augusztus elejétől 8,6%-kal drágult az áram a villamosenergia hatóság döntése szerint. Az árnövekedés
mérséklése érdekében többek között kevésbé korlátozzák az eskoli erőmű gázblokkjainak kibocsátási határértékét, s ez
hamarosan a szénfelhasználás visszaeséséhez vezethet. A számítások szerint az áram ára egy család számára két hónap
alatt átlagosan körülbelül 86 sékellel (közel tízezer forint) emelkedik majd, ami havi 43 sékelt (közel ötezer forintot),
évente pedig több mint 500 sékelt (55 ezer forintot) jelent.
Három járatot indít a Wizz Air Szaúd-Arábiába
A Wizzair bejelentette, hogy a Szaúd-Arábiában idén megkezdett bővítése részeként hamarosan három járatot indít
Budapestről az ország legnépszerűbb úti céljaira. A wizz utasai számára így Rijád, Dzsidda és Dammám városa is elérhető
lesz a magyar fővárosból.
Egyiptomi és jordániai járatokat indít újra a Wizz Air
Az őszi időszakban újraindítja két népszerű járatát a Wizz Air légitársaság. Az utazni vágyók így újra olyan egzotikus
desztinációkra repülhetnek majd a Wizz Air segítségével, mint Egyiptom egyik legnépszerűbb üdülővárosa, Hurghada,
vagy Jordánia ékköve, Akaba.
Csökkentené az OPEC+ termelését Szaúd-Arábia
A szélsőséges ingadozás és a likviditás hiánya miatt a határidős piacok szinte teljesen elváltak a valóságtól a szaúdi
olajminiszter, Abdulaziz bin Szalman herceg szerint, aki elmondta a piac stabilizálása céljából az OPEC+-nak csökkentenie
kellene kitermelési kvótáit – írja a Bloomberg.
Kilencven százalékkal nőtt a világ legnagyobb olajvállalatának profitja
48,4 milliárd dolláros nettó bevételt produkált az Aramco a második negyedévben, amely tavaly ugyanebben a
periódusban “csak” 25,5 milliárd dollárt ért el. Amin Nasszer, a szaúd-arábiai állami olajcég elnöke azzal magyarázta a
kiváló eredményt, hogy ők termelik ki a legolcsóbban az olajat: “a második negyedév eredményei azt tükrözik, hogy
megnőtt az érdeklődés a termékeink iránt – különösen azért, mert olcsón termeljük ki az olajat és ráadásul a
karbonkibocsátás is viszonylag alacsony”.
Irán elhúzná az atomalkut
Irán közölte, hogy a nukleáris megállapodás megújítására irányuló európai uniós javaslatról folytatott viták az Egyesült
Államokkal a jövő hónapig elhúzódnak. Irán legalább szeptember 2-ig nem fog válaszolni a Biden-kormányzatnak a 2015ös paktum megmentését célzó, Európai Unió által kidolgozott szöveggel kapcsolatos észrevételeire – közölte az állami
Nour News.
Berobbanhat az iráni olajbiznisz: ömölhet a fekete arany Európába
A közel-keleti Irán töltheti be Oroszország helyét az európai olajpiacon, már ha sikerül aláírni az évek óta húzódó
atomalkut, vagyis az üzletre még annak az Egyesült Államoknak is rá kell bólintania, amely évekkel ezelőtt kitáncolt az

alkuból. Az iráni olaj hasonló az orosz Urálhoz, így nem kellene jelentősen átállítani az eddig utóbbira ráálló európai
finomítókat. Irán várhatóan Európába – az ázsiai piaccal ellentétben – teljes áron értékesítené a fekete aranyat, ezzel az
ország gazdasága is óriási lendületet kaphatna.
Békülne a Közel-Kelet két nagy ellensége
Az Egyesült Arab Emírségek vasárnap közölte, hogy teheráni nagykövete napokon belül újra munkába áll, hat évvel
azután, hogy Szaúd-Arábia támogatására alacsonyabb szintre vitték le a két ország közötti kapcsolatokat. A lépés célja
"a két ország és a tágabb régió közös érdekeinek az előmozdítása".
Rekordnyereséget ért el a Közel-Kelet legnagyobb alumíniumgyártója
A Közel-Kelet legnagyobb alumíniumgyártójának számító, az Egyesült Arab Emírségekben működő Emirates Global
Aluminium (EGA) rekordnyereséget ért el az első félévben az alumínium árának emelkedése miatt – írja a BNN Bloomberg
az EGA közleményére hivatkozva. A haszon csaknem négyszeresére, 5,9 milliárd dirhamra (1,6 milliárd dollár) emelkedett
– közölte a vállalat.
Sóval hintik be a felhőket az esőfakasztás reményében az Egyesült Arab Emírségek fölött
A Föld egyik legforróbb térségében új technológiákat vetnek be a példátlan mértékű aszály enyhítésére. Az új módszerrel
sótartályokat helyeznek el repülőgépeken, majd a megfelelő pillanatban irányítják őket a potenciális esőfelhők felé. A
pilóták feladata, hogy a nanoméretű részecskékre aprított sót eljuttassák a felhőkbe, a meteorológusoké pedig, hogy
megtalálják azokat a felhőket, amelyekből csapadékra számíthatnak. A sószemcsék serkentik a kondenzációs
folyamatot, és szerencsés esetben elég nagy cseppek képződnek ahhoz, hogy utána eső formájában a földre hulljanak. A
sikeres sózásnak köszönhetően több eső préselhető ki egy-egy esőfelhőből, mint az eljárás nélkül.
Elképesztő méretű lesz a világ legnagyobb napelemfarmja
Az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt években számos innovációt mutatott fel: többek közt itt működik a világ
legnagyobb vertikális farmja, és az évtized végére úgy tűnik, a legnagyobb napelempark is ebben az országban üzemelhet
majd. A dubaji hatóságok szerint a Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park ugyanis 2030-ra már 5 GW energiát
termelhet majd, ami a világ legnagyobb, egybefüggő napelemparkja lehet – írja a PV.
Kuvait 750 000 egyiptomi munkásnak adja ki az útját
Kuvait bejelentette, hogy a jövő hónapban 250 000 egyiptomi munkavállalót bocsát el, és felfüggeszti a nem belföldiekkel
kötött szerződéseket. A következő évben további mintegy 500 000 egyiptomi munkavállaló veszíti el állását, mivel az
Öböl menti ország minden ágazatban igyekszik eltávolítani az összes külföldi munkavállalót – írja a Middle East Monitor.
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Ausztrália és Új-Zéland
Ausztrália korlátozni kívánja az LNG-kivitelt
Ausztráliában bejelentették, hogy visszafoghatják a cseppfolyósított gáz (LNG) kivitelét, miután ezt sürgette a
versenyügyi és fogyasztóvédelmi bizottság arra hivatkozva, hogy ellenkező esetben hiány alakulhat ki és gyorsan
emelkednének az árak jövőre.
Történelmi léptékű drágulástól szenved az ausztrál söripar
Az adószabályok fura kötöttségei miatt Ausztráliában azzal, hogy nőtt az infláció, a sörre kivetett adó mértéke is
változott. Olyan nagy a változás, hogy még az is lehetséges, hogy tömegek indulnak el a sörtől a bor felé.

Több mint 700 ezer forintjába került pár csempészett szendvics egy utazónak Ausztráliában
Az ausztrál hatóságok vasszigort tanúsítanak az állat- és növényegészségügyet illetően, mert meg akarják óvni az ország
stratégiai fontosságú mezőgazdasági szektorát a behurcolt fertőzésektől. Az ausztrál hatóságok 2664 ausztrál dollár (736
ezer forint) bírsággal sújtottak egy Indonéziából érkező utast, mert néhány szendviccsel a csomagjában lépett be az
országba.
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