
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben 
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális 
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi 
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb 
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Albánia 

 
Az USA Külügyminisztériumának közleménye Albánia 2021-es befektetési környezetéről 
Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma közzétette 2021. évi jelentéseit, amelyekben Albániát felső-
középső jövedelmű országnak értékeli. Az egy főre jutó GDP 5286 USD, népessége megközelítőleg 2,9 millió fő. Habár 
az IMF becslései szerint 2020-ban 3,5 %-kal zsugorodott Albánia gazdasága, a jelentés szerint ez kisebb mértékű, 
nagyrészt az építőipar, az ingatlan- és a mezőgazdaság növekedésének köszönhetően, amelyeket nagy állami 
beruházások és magánbefektetések táplálnak. Albánia gazdasága 2020-ban megőrizte makrogazdasági és 
költségvetési stabilitását körültekintő makro- és költségvetési politikájának köszönhetően. A nemzetközi pénzügyi 
intézmények és az EU által nyújtott költségvetési és a COVID-19-hez kapcsolódó támogatások segítettek az ország 
fizetési igényeinek kielégítésében. 2020-ban az IMF 190 millió USD-t folyósított a gyorsfinanszírozási eszköz keretében, 
a Világbank 80 millió USD-t hagyott jóvá a Fenntartható Költségvetési és Növekedési Fejlesztési Politika Finanszírozási 
Programja keretében, az EU pedig mintegy 205 millió USD folyósítását fogadta el a Makrószintű Pénzügyi Támogatás 
keretében. 
 
Földrengésre koronavírus: tanulságos válaszok a válságra Albániából 
Albánia gazdasága nagy lépésekkel indult a helyreállás irányába, de vajon hosszú távon fel tudja-e venni a szükséges 
fordulatszámot? Argita Panajoti, az OTP Bank Albánia pénzpiaci osztályvezetője Albánia gazdaságpolitikai 
válaszlépéseit elemzi a 2019-es földrengés, majd a koronavírus járvány miatt kialakult recesszióra. 
 
Az albán kormány 150 millió eurós támogatást irányzott elő 2021-2027-es tervében 
Az albán kormány 2021-2027-es stratégiai tervében 71 millió eurót szán üzletfejlesztésre és befektetésekre, állami 
garanciaként pedig 80 millió eurót irányoz elő. 
 
Az albán kormány 87 millió eurót fordít hulladékkezelésre a következő négy évben 
Az albán kormány 2024-ig szóló költségtervében jelentős összeget, 87 millió eurót tervez hulladékkezelésre fordítani, 
melynek 26%-át a tiranai és a fieri hulladékégető üzemek finanszírozására szánják. 
 
Az albán külkereskedelmi hiány 21,7%-kal nőtt az év első 7 hónapjában 
Albánia külkereskedelmi hiánya 21,8%-kal nőtt éves összehasonlításban az év első hét hónapjában, és elérte a 217 
milliárd leket (2,1 milliárd dollár / 1,8 milliárd euró). Az export éves szinten 39,2%-kal, 209 milliárd lekre, míg az import 
29,8%-kal 426 milliárd lekre bővült a vizsgált időszakban. A január-júliusi időszakban Olaszország maradt Albánia fő 
kereskedelmi partnere, az oda irányuló kivitel értéke elérte a 88,8 milliárd leket, a behozatal értéke pedig 109 milliárd 
leket tett ki. Érdekesség, hogy az első félévben az előző év azonos időszakához képest 195%-kal, 2019 első félévéhez 
képest pedig 124%-kal, 1,4 milliárd lekre nőtt az ékszerbehozatal értéke. 
 
Az albán külkereskedelem alakulása a régióbeli országokkal 2020-ban 
Albánia külkereskedelmének 10%-át bonyolította a régióbeli országokkal, vagyis Szerbiával, Koszovóval, 
Montenegróval és Észak-Macedóniával 2020-ban. A régióban a fő exportpartner Koszovó (26,2 milliárd ALL), ez az 
egyetlen ország, melynek vonatkozásában az albán külkereskedelmi mérleg pozitív (18 milliárd ALL). A fő importpartner 
pedig Szerbia, a behozatal értéke 2020-ban 23 milliárd ALL-t tett ki. 
 
Júliusban nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma 
A tavaly júliusi 387 716-ról idén júliusban 1,2 millióra nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma, közel 50%-uk 
Koszovóból (521 265 fő) érkezett az országba. A külföldi turistaérkezések száma 2021 első 7 hónapjában elérte a 2,8 
milliót, szemben az egy évvel korábbi azonos időszakban mért 1,2 millió fővel. 
 
Albániában 2,7%-os volt az infláció júliusban 
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) 2,7%-kal emelkedett júliusban, miután júniusban 2,1%-kal 
növekedett az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben, 4,7%-kal az élelmiszerek és az 

https://forbes.hu/uzlet/makro-otp-albania-korona-ukrainditas/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://albaniandailynews.com/news/govt-plans-over-eur-150m-support-in-new-strategy
https://albaniandailynews.com/news/govt-to-fund-waste-management-by-eur-87m-in-next-four-years
https://seenews.com/news/albanias-7-mo-trade-gap-widens-218-751265
https://albaniandailynews.com/news/trade-in-region-albania-with-positive-balance-only-with-kosovo
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-surge-yy-in-july-751778
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-speeds-up-to-27-in-july-751474


alkoholmentes italok drágultak, míg a kommunikációs szolgáltatások ára 2,8%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján 
Albánia HICP értéke változatlan maradt júliusban, miután 1%-kal csökkent az előző hónapban. 
 
Albánia átmenetileg befogadja az Egyesült Államokba tartó afganisztáni menekülteket 
Albánia eleget tesz az Egyesült Államok kérésének, hogy ideiglenesen fogadjanak be amerikai vízumot igénylő 
afganisztáni menekülteket. Ide tartoznak az amerikai hadsereg tolmácsai, “fixerei” és egyéb segítői. Eddig mintegy 1200 
afgán indult el az Egyesült Államokba, de ez a szám a következő hetekben akár 3500-ra is emelkedhet. Albánián kívül 
Észak-Macedónia és Koszovó is kész ideiglenesen befogadni az Afganisztánból menekülők egy részét. 
 
Új albán – montenegrói határátkelőhely nyílt Grabom településen 
Edi Rama albán és Zdravko Krivokapić montenegrói miniszterelnök, valamint Dritan Abazovic montenegrói 
miniszterelnök-helyettes és Bledi Çuçi albán belügyminiszter 2021. augusztus 3-án új határátkelőhelyet avattak Grabom 
településen, Albánia legészakibb pontja közelében. Rama miniszterelnök nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a balkáni 
régióban nyitott gazdasági térségre van szükség. Emlékeztetett arra, hogy Albánia, Szerbia és Észak-Macedónia között 
2023. január 1-jétől eltörlik a határellenőrzéseket és felkérte Montenegrót, hogy csatlakozzon a „Open Balkan” 
regionális együttműködési kezdeményezéséhez, melynek célja, hogy a vámok és a határellenőrzések eltörlésével 
megkönnyítse az állampolgárok mozgását. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/jewelry-import-in-albania-increased-by-200-during-2021 
https://azonnali.hu/cikk/20210815_albania-koszovo-es-eszak-macedonia-is-befogad-afgan-menekulteket 
https://balk.hu/ 
https://forbes.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Középtávra szóló előrejelzés az osztrák gazdaságról 
A Wifo bécsi gazdaságkutató intézet július legvégén nyilvánosságra hozott első számítása szerint 2021 második 
negyedévében – két negyedév 3,1, illetve 1,1 százalékos visszaesése után – az osztrák gazdaság teljesítménye 4,3 
százalékkal meghaladta a január és március közöttit. Emlékezetes, hogy a járvány megjelenése után a múlt év második 
negyedévben zuhanásszerűen csökkent az osztrák gazdaság teljesítménye, a 2021 második negyedévi GDP 11,4 
százalékkal több, mint a múlt év áprilisa és júniusa között volt. 
 
Bécs már szigorít, próbálja elkerülni a nagyobb bajt 
Michael Ludwig, Bécs polgármestere kedd délután újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány megfékezése 
érdekében. Az eddig érvényben lévő rendelkezések szigorítását a napi új megbetegedések számának az agresszívebb 
delta-variáns miatti növekedése tette szükségessé – indokolta a döntést a polgármester. Az új rendelkezés értelmében 
szeptember elsejétől a PCR-tesztek érvényességi ideje az eddigi 72 óráról 48 órára, míg az antigéngyorsteszteké 48 
óráról 24 órára csökken. 
 
Koronavírus: kötelező lesz a teszt a tanároknak és a diákoknak Ausztriában 
A tanárokat és diákokat hetente háromszor fogják kötelezően tesztelni koronavírusra Ausztriában az új tanév első három 
hetében tekintet nélkül arra, hogy be vannak-e oltva vagy sem - jelentette be szerdán Heinz Fassmann osztrák oktatási 
miniszter. Az iskolák szeptember 6-án nyitnak Ausztria keleti felén, míg az ország többi részében egy héttel később. 
Fassmann szerint a három hetes kezdeti fázist követően a járványügyi intézkedéseket a regionális fertőzöttségi 
mutatókhoz fogják igazítani. Mint mondta, a szűrővizsgálatok addig fognak önkéntes alapon működni, amíg egy hét 
alatt a százezer főre jutó fertőzöttek száma száz alatt marad. 
 

https://balk.hu/2021/08/15/szovetsegesi-gesztus-albania-atmenetileg-befogadja-az-egyesult-allamokba-tarto-afganisztani-menekulteket/
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/jewelry-import-in-albania-increased-by-200-during-2021
https://azonnali.hu/cikk/20210815_albania-koszovo-es-eszak-macedonia-is-befogad-afgan-menekulteket
https://balk.hu/
https://forbes.hu/
https://seenews.com/
https://mkik.hu/hirek/kozeptavra-szolo-elorejelzes-az-osztrak-gazdasagrol
https://index.hu/kulfold/2021/08/24/becs-szigor-koronavirus/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210826/koronavirus-kotelezo-lesz-a-teszt-a-tanaroknak-es-a-diakoknak-ausztriaban-497820


Ausztriában ősztől jöhet a harmadik oltás 
Az osztrák kormány a koronavírus elleni harmadik oltást kizárólag mRNS típusú - BioNTech/Pfizer és Moderna - 
vakcinával tervezi az ősz folyamán - áll az egészségügyi minisztérium közleményében. A minisztérium az osztrák 
Nemzeti Oltási Testület ajánlását követve a harmadik, megerősítő oltást hat-kilenc hónappal a második oltás után 
javasolja. Elsőként a 65 év feletti nyugdíjasok, a magas kockázati csoportba sorolt, krónikus betegséggel rendelkezők, 
valamint azok kaphatják majd meg, akiket először AstraZenecával vagy Janssen-vakcinával oltottak be. 
 
Akár azonnal be lehetne vetni a Covid-elleni orrspray-t 
Az előzetes laboratóriumi eredményeket már a klinikai vizsgáltok is igazolják: a széles körben elérhető allergiaellenes 
azelasztin tartalmú orrspray forradalmasíthatja a Covid-19 kezelést - derül ki Jakab Ferenc pécsi virológus professzor 
beszámolójából, amelyet a Virológia Pécs Facebook-oldalán tett közzé. Jakab posztja szerint a Cebina osztrák 
biotechnológiai cég jelentette be az Ursapharm Arzneimittel közösen szponzorált, 2. fázisú klinikai vizsgálatának első 
eredményeit. 
 
Az osztrákok már tízmillió oltást adtak be 
Ausztriában átlépte a tízmilliót az új típusú koronavírus ellen beadott oltások száma: eddig 5 364 105 ember kapta meg 
a vakcina első adagját, mindkettőt pedig 4 891 092-en – tudósít az MTI. Ennek kapcsán Sebastian Kurz kancellár és 
Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter közös közleményben köszönte meg az együttműködést azoknak, akik már 
felvették az oltást, és újfent felhívták a lakosság – különösen a fiatalok – figyelmét az oltás fontosságára. 
 
Kurz: nem fogad be Ausztria több afganisztáni menekültet 
Sebastian Kurz osztrák konzervatív kancellár ellenzi, hogy több Afganisztánból menekülő embert fogadjanak be 
országába most, hogy a közép-ázsiai országban a radikális tálibok átvették a hatalmat - derült ki a politikus Puls 24 
tévécsatornának adott, vasárnap adásba kerülő interjújából, amelyből részleteket hoztak nyilvánosságra. 
"Egyértelműen ellenzem, hogy most önként több embert fogadjunk be, és ez nem fog megtörténni a kancellárságom 
idején" - hangoztatta Kurz az interjúban. 
 
Több száz katonát küld Ausztria a magyar határra 
Megnőtt minden irányból a migráció, ez indokolja a lépést. Az egyre több hozzájuk érkező migráns miatt Ausztria 
megerősíti határvédelmét - jelentette be Karl Nehammer osztrák belügyminiszter és Klaudia Tanner védelmi miniszter 
egy Bécsbe tartó sajtótájékoztatón. Ez a Deutsche Welle cikke szerint azt jelenti, 400 katonát küldenek a magyar határra, 
de Tanner elmondta, az sem kizárt, hogy ez a szám kétezerre nő - idézi a beszámolót a hvg.hu. 
 
Megugrott az Erste profitja, újabb osztalékfizetés a láthatáron 
563 millió eurós adózás utáni eredménnyel zárta a második negyedévet az Erste Csoport, ami közel 60%-kal magasabb 
az első negyedéves, és több mint kilencszerese a tavalyi második negyedéves profitnak. A csoport az idei negyedik 
negyedévben további egy eurós osztalékot tervez kifizetni. Az Erste Csoport működési eredménye 962,4 millió euróra 
nőtt a második negyedévben, amely magasabb az egy évvel korábbi 805 milliónál. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.portfolio.hu 
 

Benelux államok 

 
A belgiumi foglalkoztatási ráta a válság kirobbanása óta mért legmagasabb szintet érte el 
Belgiumban a 20-64 éves korosztály foglalkoztatási rátája júniusban ismét meghaladta a 70% -ot, ezzel elérve a 2019. 
augusztusi 71%-os szintet, ami a válság kirobbanása előtti legmagasabb mutató volt – közölte a belga statisztikai hivatal, 
a Statbel augusztus 17-én. Az ezt megelőző hónapban, májusban is már 69,3%-os volt a foglalkoztatási ráta, regionális 

https://www.portfolio.hu/global/20210817/ausztriaban-osztol-johet-a-harmadik-oltas-496934
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/koronavirus-allergiaellenes-orrspray-azelasztin-jakab-ferenc.734851.html
https://index.hu/kulfold/2021/08/12/ujabb-riaszto-mellekhatas-miatt-vizsgaljak-a-pfizer-es-a-moderna-vakcinajat/az-osztrakok-mar-tizmillio-oltast-adtak-be/
https://www.portfolio.hu/global/20210822/kurz-nem-fogad-be-ausztria-tobb-afganisztani-menekultet-497324
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-hatarvedelem-katona-migracio.733540.html
https://www.portfolio.hu/bank/20210730/megugrott-az-erste-profitja-ujabb-osztalekfizetes-a-lathataron-494576
http://www.index.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.lesoir.be/389809/article/2021-08-17/le-taux-demploi-belge-au-plus-haut-depuis-la-crise-du-coronavirus


bontásban Flandriában a legmagasabb (76,3%), míg Vallóniában 65% ill. Brüsszel Régióban 61%-os mértékű. A Statbel 
közleménye szerint a munkanélküliségi ráta a májusi 6,8% után júniusban 5,9%-os szintre csökkent. Belgium régióit 
illetően Brüsszelben a legmagasabb (12,2%), míg Vallóniában 8,5% és Flandriában csak 3,6%-os mértékű. 
 
Belgium feloldja a vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozásokat 
Belgium szeptembertől feloldja a vendéglátóipari vállalkozásokra korábban kiszabott összes járványügyi korlátozást, 
kivéve az arcmaszkok viselésére vonatkozó szabályokat – jelentette be Alexander De Croo belga szövetségi 
miniszterelnök a kormány pénteki sajtótájékoztatóján. 
 
Nőtt az NN csoport profitja  
A holland NN csoport működési eredményének növekedéséről jelentett az első fél év alapján, ami csaknem 4 százalékos 
pluszba röpítette a cég részvényárát az amszterdami értéktőzsdén csütörtökön délelőtt. A cég honlapján közzétett 
adatok szerint a működési eredmény éves összevetésben 21 százalékkal, 1 milliárd 119 millió euróra ugrott a tavalyi első 
félévi 926 millió euróról. 
 
Amszterdam rendeletben korlátozza a vendégéjszakák számát 
Amszterdam turizmusa is sokat veszített a koronavírus-járvány elmúlt másfél éve alatt, de egy új rendelettel már a 
közelgő turistarohamnak szeretné elejét venni a város vezetése. Az amszterdami szálláshelyeken 2019-ben csaknem 22 
millió vendégéjszakát regisztráltak, ezt a számot szeretné a város legalább 10 százalékkal leszorítani – adta hírül a dpa 
hírügynökség. 

A FITCH hitelminősítő intézet AAA besorolást ítélt meg Luxemburgnak 
A brit hitelminősítő intézet megerősítette Luxemburg kedvező gazdasági dinamikáját, valamint az államháztartás jó 
állapotát. Luxemburg GDP előrejelzése az idei évre +4,6%. Ennek megfelelően a Fitch változatlanul AAA kategóriába 
sorolta az ország pénzügyi és nemzetgazdasági besorolását. A neves hitelminősítő intézet azzal indokolta a döntést, 
hogy Luxemburg GDP növekedése már 2020 utolsó negyedévében visszatért a válságot megelőző szintre, így reális 
elvásár az idei 4,6%-os gazdasági növekedés továbbá a 3%-os 2022.évi prognózis. Az államháztartási hiány idén a GDP 
-2,3%-ára csökken, majd 2022-ben -1,6%-ra.  
 
A válság ellenére Luxemburgban folyamatosan nő a foglalkoztatottság 
2020-ban Luxemburg volt az egyike annak a három uniós tagországnak, ahol a foglalkoztatási mutatók növekedtek a 
válság ellenére is. 10 gazdasági ágazatból csak az ipar és a mezőgazdaság területén csökkent a foglalkoztatottság, 
ugyanakkor összességében így is pozitív egyenleget mutatott. A legnagyobb növekedés a közigazgatás, az oktatás, az 
egészségügy és a szociális tevékenységek területén mutatkozott – áll a Statec, a luxemburgi statisztikai hivatal friss 
közleményében. A luxemburgi munkaerő piac volt az egyik legdinamikusabb az EU-ban a válságot megelőzően, évi 
átlagos 3,4%-os növekedéssel, jelenleg Belgium és Lengyelország mögött a harmadik helyen áll. A Statec megjegyzi 
még azt is, hogy Luxemburgban számos ágazatban nőtt a foglalkoztatás, miközben csökkentek a munkaórák, ilyen a 
kereskedelem, a közlekedés, valamint a szálloda- és vendéglátóipar.  
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Bosznia-Hercegovina 

 
254 millió SDR összegű IMF allokáció érkezett Bosznia-Hercegovinába 
Bosznia-Hercegovina Központi Bankjának (CBBiH) közleménye szerint 2021. augusztus 23-án megérkezett a CBBiH 
számlájára a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 254.182.273,00 SDR összegű allokációja, melyet a nemzetközi pénzintézet az 
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IMF-tagállamok kvótájának alapján folyósít. Az SDR-allokáció célja az IMF-tagországok likviditásának növelése a 
koronavírus-járvány elleni küzdelem során. Az IMF által folyósított összegnek az entitások közötti elosztásáról újabb 
belpolitikai vita keletkezhet, hiszen a boszniai Szerb Köztársaság (RS) képviselői a népirtás tagadásának 
büntethetőségéről szóló törvény elfogadása óta bojkottálják a közös állami intézmények munkáját. Megoszlanak a 
vélemények arról, hogy az IMF által folyósított összeg szétosztásáról szükség van-e külön határozatra. 
 
1,7%-kal nőtt Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi hiánya az első félévben 
Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi hiánya éves szinten 1,7%-kal 3,1 milliárd BAM-ra (1,9 milliárd dollár / 1,6 milliárd 
euró) emelkedett 2021 első felében. Az export 31,1%-kal, 6,49 milliárd dollárra nőtt az előző évhez képest a január-júniusi 
időszakban, míg az import 19,8%-kal, 9,6 milliárd dollárra bővült. Az iparágak közül csupán a 725,7 millió BAM értékű 
exportot elérő faipar produkált kereskedelmi többletet. A január – júliusi időszakban az export éves szinten 31,1%-kal, 
7,634 milliárd BAM-ra, míg az import 20,4%-kal, 11,475 milliárd BAM-ra nőtt. 
 
Bosznia-Hercegovinában a közvetlen külföldi befektetések értéke 678 millió márkára (347 millió euróra) nőtt 2020 -ban 
Bosznia-Hercegovinában a külföldi közvetlen befektetések (FDI) értéke elérte a 678,2 millió BAM-ot (406 millió 
dollárt/347 millió eurót) 2020-ban, ami 81 millió BAM növekedést jelent a 2019 -es módosított adatokhoz képest. Az FDI 
legnagyobb része 586,3 millió márka 2020-ban a meglévő külföldi tőkével rendelkező vállalatok újrabefektetett 
nyeresége, míg lényegesen kevesebb volt a részvénybefektetés. 2020-ban Horvátországból (149,4 millió BAM) és 
Szerbiából (135,3 millió BAM) érkezett a legtöbb befektetés. 2020 végén a közvetlen külföldi befektetések egyenlege 
elérte a 15,08 milliárd BAM-ot. Ez az összeg a korábbi évek beruházásainak, valamint a külföldi tulajdonú vállalatok 
működésének eredménye. Ausztria volt a legnagyobb külföldi befektető 2,78 milliárd márkával, ezt követte 
Horvátország 2,42 milliárd márkával, Szerbia pedig csaknem 2,19 milliárd márkával. 
 
Nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma júniusban 
A júniusban Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma elérte a 40 670-et, szemben az előző év azonos 
hónapjában mért mindössze 6839 fővel. A külföldi turisták júniusban 90 823 éjszakát töltöttek az országban, szemben a 
2020 júniusi 13 477 éjszakával. Az Egyesült Arab Emírségekből származó látogatók töltötték el júniusban az országban a 
legtöbb vendégéjszakát, az összes külföldi vendégéjszaka 19,3%-át, a szerbiai látogatók ennek 17,2%-át és a Szaúd-
Arábiából érkezők 13,2%-ot. 
 
A Wizz Air bejelentette szarajevói és tuzlai bázisának bővítését 2021 decemberétől 
A Wizz Air 2021 decemberétől egy második Airbus A320 típusú repülőgép szolgálatba állításával bővíti szarajevói bázisát, 
melynek köszönhetően az eddigi 10 mellett, további 7 célállomásra (Billund, Oslo, Malmö, Frankfurt, Hamburg, Köln és 
Velence) közlekedtet járatokat a bosznia-hercegovinai fővárosból. A légitársaság 2021 decemberétől egy harmadik 
repülőgép szolgálatba állításával bővíti tuzlai bázisát is, ahonnan az eddigi 15 mellett, 2 új célállomásra, Milánóba és 
Nürnbergbe közlekedtet majd járatokat, illetve a Banja Luka-i repülőtéren is bővíti tevékenységét egy hamburgi járat 
elindításával. 
 
A szarajevói repülőtér több mint 5 millió eurós veszteséggel zárta a 2020-as évet a járvány következtében 
A szarajevói nemzetközi repülőtér a koronavírus-járvány miatt becslések szerint 10,2 millió BAM (6,1 millió dollár/5,2 
millió euró) veszteséggel zárta a tavalyi évet. A repülőtér kevesebb mint 250 000 utast szolgált ki 2020-ban, míg 2019 -
ben még meghaladta az egymillió főt az utasforgalom. A repülőtér várhatóan 2023-ban tér vissza a világjárvány előtti 
aktivitási szintre. A repülőtéren új terminál is épül, amely várhatóan 2021 végére készül el. 
 
"Áthidalta" Horvátország Bosznia-Hercegovinát 
Elkészült a Horvátország számára stratégiai fontosságú Peljesac híd, amely ellen Bosznia-Hercegovina többször is szót 
emelt, a híd utolsó szegmensét július 28-án tették a helyére. A Peljesac-félszigetet a szárazfölddel összekötő, 2,4 
kilométeres Peljesac híd építéséről három évvel ezelőtt állapodott meg Zágráb a kínai China Road and Bridge 
Corporation vállalattal. A Komarna és Bijesta térségében megépített híd 55 méteres magasságban íveli át a félsziget 
melletti tengeröblöt, ezzel Horvátország kikerülte Bosznia-Hercegovina adriai tengerpartját, és közvetlen 
összeköttetést alakított ki saját, délebbre fekvő tengerparti sávjával. A két országrész 300 év után "egyesült" újra. 
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Bosznia-Hercegovina többször is szót emelt a híd megépítése ellen, mert Szarajevó szerint felépítésével ellehetetlenítik 
az egyetlen tengerparti boszniai város, Neum idegenforgalmát. 
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Bulgária 

 
Kormányalakítás helyett alkotmányos válságot hozott Trifonov miniszterelnök-jelöltje Bulgáriában 
Tovább húzódik a bolgár politikai válság, miután a választásokat megnyerő centrista-populista Trifonovnak nem sikerült 
egy külső technokrata kormányhoz többséget szerezni, emiatt visszamondták a miniszterelnök-jelöltjük jelöltségét, így 
a parlament nem is szavazott róla. Bulgáriában arról vitatkoznak, hogy most legyen-e új választás vagy nekifussanak egy 
újabb kormányalakításnak, és egyáltalán melyik számít alkotmányosnak. 
 
Szélerőművet vesz a MET Csoport, Bulgáriában terjeszkedik a társaság 
A svájci központú energiavállalat, a MET Csoport 100 százalékos részesedést szerez egy 60 megawattos szélerőműben 
Bulgáriában, miután részvény-adásvételi megállapodást írt alá a Grupo Enhol spanyol cégcsoporttal. A tranzakció fontos 
lépés a MET megújuló stratégiájának megvalósításában, amelynek célja 2023-ig 500 MW-os megújuló energiaportfóliót 
létrehozni Kelet-Közép-Európában – a mostani felvásárlással a MET bulgáriai szélparkkapacitása 102 MW-ra bővül. 
 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 97,7 millió eurót tett ki az első félévben 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 2021 első félévében 97,7 millió eurót (114,9 millió dollár) tett ki, szemben az 
előző év azonos időszakának 415,4 millió eurós többletével. A folyó fizetési mérleg hiánya az év első hat hónapjában a 
2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,1%-ának felelt meg. 
 
Nőtt a Bulgáriába látogató külföldi turisták száma és a vendégéjszakákból származó bevétel is júniusban 
A júniusban Bulgáriába látogató külföldi turisták száma 742 800-ra nőtt a tavalyi év azonos hónapjában mért 380 700-
ról. Az EU-tagállamokból érkező turisták a nemzetközi látogatók 49,2%-át tették ki. A vizsgált hónapban az EU-ból 
érkezők tekintetében a román turisták száma nőtt a legnagyobb mértékben - 46,7%-kal 2020 júniusához képest. A 
Törökországból Bulgáriába látogatók az EU-n kívüli európai országokból érkező turisták 40,5%-át tették ki. A 
Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel júniusban éves összehasonlításban 82,5 millió levára (49,5 
millió dollár/42,2 millió euró) nőtt a 2020 azonos hónapjában mért 23,1 millió leváról. A külföldi állampolgárok által 
eltöltött éjszakákból származó bevételek 41,6 millió levát tettek júniusban. 
 
Bulgáriában 3%-os volt az infláció júliusban 
Bulgáriában a fogyasztói árak júliusban 3%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, a júniusi 2,7%-os 
növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak júliusban 0,8%-kal nőttek, miután az előző 
hónapban 0,2%-kal csökkentek. A legnagyobb éves áremelkedést, 14,4%-ot a közlekedési ágazatban regisztrálták, 
amely a fogyasztói kosár harmadik legfontosabb eleme. 
 
Bulgáriában 5,6%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta a második negyedévben 
Bulgáriában 2021 második negyedévében 5,6%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta, míg 2020 azonos időszakában a 
munkanélküliségi ráta 5,9% volt. A 15-29 éves korosztály körében a munkanélküliség elérte a 10,6%-ot, szemben az 
előző év azonos időszakában mért 6,9%-kal. 
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Csehország 

 
Részleges maszkviselés és tripla tesztelés lesz a cseh iskolákban 
Védőmaszk nélkül tanulhatnak saját osztályaikban szeptembertől a cseh általános és középiskolák tanulói és diákjai, míg 
a közösségi termekben, mindenekelőtt a tornatermekben és az étkezdékben, mindenkinek, tehát a diákoknak, 
tanítóiknak és az iskolai személyzetnek is kötelező lesz a védőmaszk viselése – közölte keddi prágai sajtótájékoztatóján 
Adam Vojtech egészségügyi és Robert Plaga oktatásügyi miniszter. 
 
100 ezer Janssen vakcinát küldünk Csehországba 
Csehország a közeli napokban 100 ezer koronavírus elleni Janssen-vakcinát kap Magyarországtól – jelentette be Andrej 
Babis cseh kormányfő pénteken a Twitter közösségi hálón közölt bejegyzésében. 
 
Csehországban 3,7 százalék a munkanélküliség 
Júliusban is a júniusi 3,7 százalékon maradt a munkanélküliség Csehországban. A korábbi négy hónapban folyamatos 
csökkenést mutattak ki - közölte a cseh munkaügyi hivatal. A munkát keresők száma júliusban 272 178-ra csökkent. Az 
idén mintegy 7500-zal alacsonyabb a júliusi munkanélküliek száma, mint tavaly ebben a hónapban. Ugyanakkor nőtt a 
szabad munkahelyek száma. Az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva a szabad munkahelyek száma majdnem 24 
ezerrel nőtt. Tavaly júliusban a munkanélküliség 3,8 százalékon, 2019-ben pedig 2,7 százalékon állt Csehországban. 
 
Gyorsítanak az idegenforgalomban a csehek 
Csehországban az idegenforgalom legfrissebb gazdasági mutatói arra utalnak, hogy elindult az ágazat lassú 
rehabilitációja a koronavírus-járvány okozta súlyos visszaesés után, elsősorban a belföldi turizmusban - írja a Radio 
Praha. A legfrissebb statisztikai adatok alapján a szállodákban töltött idő öt negyedév óta először emelkedett idén 
április-júniusban. Ezzel együtt a kormány úgy véli, hogy jelentős további pénzügyi támogatásra szorul, hogy újra elérje 
a válságot megelőző színvonalat. A regionális fejlesztési minisztérium közel 1,25 milliárd koronát (17,5 milliárd forint) 
fordít turisztikai támogatásokra.  
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Egyesült Királyság 

 
A McDonald’s turmixait is utolérte a kamionsofőr hiány az Egyesült Királyságban 
Éttermek és élelmiszerkereskedések küzdenek a hiánnyal, képtelenség elegendő raktárkészletet felhalmozni, mert 
utánpótlás csak elvétve érkezhet. Lekerült az Egyesült Királyság mintegy 1250 McDonald’s gyorséttermének kínálatából 
a shake és a turmix, illetve egyes palackozott italok – közölte a vállalat a BBC-vel. Megerősítették, hogy az egész országra 
kiterjedő teherautó sofőrhiány áll a háttérben. 
 
Végre valami, amiből a brexit után mi is profitálunk 
Extrém keresletet jelentett a brexit miatti árukiesés és az alapvetően új-zélandi bárány- és juhhús importcsökkenésének 
együttes hatása az EU belső piacán. Ám kérdéses, hogy három–ötéves távlatban mennyire tudja növekedésre használni 
a kínálkozó lehetőséget a magyar juhtenyésztés. 
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2030-ra több millió otthont fűthetnek hidrogénnel az Egyesült Királyságban 
Az Egyesült Királyságban mintegy 3 millió háztartás kezdhetné el használni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogént otthonaik fűtésére és főzésre a fosszilis gáz helyett a kormány azon javaslatai alapján, amelyek 2030-ig 
legalább 4 milliárd fontnyi beruházást vonzanak a hidrogéngazdaságba. 
 
Az Egyesült Királyságban több elektromos autót értékesítettek, mint dízelt 
Az Egyesült Királyságban sorozatban második hónapban regisztráltak több új elektromos hajtással szerelt járművet, 
mint dízelüzeműt. Az elmúlt két év alatt ez a harmadik alkalom, hogy az elektromos hajtású modellek népszerűbbek, 
mint a dízel társaik. Az Egyesült Királyságban egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható közlekedés. A 
szigetországban azt tervezik, hogy 2030-ra betiltják az új benzin- és dízelüzemű járművek értékesítését, majd 2035-től 
már a hibrid modellek értékesítését is. Nagy Britannia a karbonsemleges jövő felé igyekszik. Ez azt jelentené, hogy 2050-
re a forgalomban lévő járművek túlnyomó többsége már elektromos vagy hidrogén hajtású lenne. 
 
Több mint 150 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában 
A határidő június végi lejártáig több mint 150 ezer magyar állampolgár folyamodott tartós letelepedési engedélyért a 
brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett adatai szerint – adta hírül az MTI. Nagy-Britannia tavaly január 31-én 
lépett ki az Európai Unióból, de azok az EU-s polgárok, akik 2020 végéig, a brit uniós tagság megszűnése (brexit) után 
kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen telepedtek le az országban, tovább 
maradhatnak az összes megszerzett jogosultságuk megtartásával együtt. 
 

Március óta nem volt ennyi halottja a járványnak az Egyesült Királyságban 
Az Egyesült Királyságban 170-en haltak meg koronavírusban hétfőn, ami a legmagasabb szám március 12. óta, amikor 
175-en hunytak el a járványban – írja a Sky News. Emellett 26 852 új megbetegedést regisztráltak a hét első napján. 
 
Nagy-Britanniában 1998 óta nem adtak el ilyen kevés autót 
Nagy-Britanniában 29,5 százalékkal, 1998 óta a legalacsonyabb szintre csökkent az eladott új autók száma az idén 
júliusban részben amiatt, hogy visszavetette a termelést az autóipart globálisan érintő chiphiány, alább hagyott az 
emberek vásárlási kedve, és még mindig nem nyitott ki az összes autókereskedő sem. 
 

Ellátási zavarok sújtják az Egyesült Királyságot 
A folyamatosan emelkedő koronavírus esetszámok és a tüzetes kontaktkutatás miatt rengeteg dolgozó vonul 
karanténba. Sok üzletben kiürültek a polcok, egy áruházlánc és egy olajcég pedig már be is zárta néhány egységét. 
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Észak-Macedónia 

 

Regionális Együttműködési Fórum Szkopjéban 
2021. július 29-én tartották a Regionális Együttműködési Fórumot Észak-Macedóniában, Szkopjéban, Edi Rama 
miniszterelnök, Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb elnök részvételével. A résztvevők 
a találkozó utáni sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az úgynevezett balkáni „mini-Schengen” kezdeményezést ezt 
követően „Nyitott Balkánnak” (Open Balkan) fogják nevezni. A részes felek számos megállapodást írtak alá, amelyek 
célja a polgárok régióban történő mozgásának és üzleti tevékenységének megkönnyítése. Ezek között szerepel a 
határellenőrzések 2023-ra történő leépítése, a munkavállalási engedélyek elismerése a következő évtől, az egészségügyi 
szektorra vonatkozó megállapodások és a természeti katasztrófákra való reagálás kapacitásának megháromszorozása. 
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Az EU elfogadja Törökország, Észak-Macedónia és Ukrajna oltási igazolványait 
Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy elfogadja Észak-Macedónia, Törökország és Ukrajna oltási igazolványait, így 
ezeknek az országok az állampolgárai augusztus 20-tól már beutazhatnak az unió területére. A kölcsönösség értelmében 
e három állam is elfogadja az uniós oltási igazolványokat, így megkönnyítve az EU-ba irányuló és az EU-ból kiinduló 
biztonságos utazást. 
 
Észak-Macedóniába szeptembertől csak oltási igazolással vagy negatív teszttel lehet belépni 
A nyár eleje óta Észak-Macedóniába a környező országok, illetve a saját állampolgárai korlátozás nélkül léphettek be, a 
romló járványmutatók miatt viszont a kormány korlátozásokat vezetett be. Szeptember elsejétől csak oltási igazolással, 
negatív PCR-teszttel vagy a koronavírus okozta betegségből történő felgyógyulást igazoló dokumentummal léphetnek 
be Észak-Macedóniába a külföldiek és az észak-macedón állampolgárok. Azok az észak-macedón állampolgárok 
például, akik szeptember 1. után térnek haza külföldről, és nem rendelkeznek egyik kért dokumentummal sem, hétnapos 
otthoni karanténra kötelezhetők. Emellett akik csak átutaznának az országon, a szükséges dokumentumok nélkül is 
megtehetik, ám minderre csak öt órájuk lesz. 
 
Észak-Macedóniában oltási igazoláshoz kötik a vendéglátóhelyek és rendezvények látogatását 
Csak oltási igazolással lehet vendéglátóhelyekre látogatni és különböző rendezvényeken részt venni augusztus 16-tól 
Észak-Macedóniában. A kormány új rendelete nem csupán a zárt helyiségekre vonatkozik, szabadtéri rendezvényeken 
és a vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben is csak azok tartózkodhatnak majd, akik a koronavírus elleni valamelyik 
védőoltás legalább egy adagját megkapták már. 
 
Észak-Macedónia első féléves költségvetési hiánya 15,7 milliárd dénárra (255 millió euróra) csökkent 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya az első félévben 15,7 milliárd dénárra (300 millió dollár/255 millió euró) csökkent 
a 2020 azonos időszakában mért 25,95 milliárd dénárról. A konszolidált költségvetés bevételei 101,1 milliárd dénárt 
tettek ki a január-júniusi időszakban, ami magasabb, mint az egy évvel korábban mért 87,4 milliárd dénár. Az összes 
kiadás 116,8 milliárd dénárra emelkedett, a 2020 első félévi 113,4 milliárd dénárról. 
 
Az észak-macedón parlament a GDP 6,5%-ának megfelelő szintre növelte a 2021-es költségvetési hiánycélt 
Az észak-macedón parlament jóváhagyta a 2021-es költségvetés felülvizsgálatát, amely a költségvetési hiányt a 
tervezett bruttó hazai termék (GDP) 6,5%-ának megfelelő összegre növelte. A módosított költségvetés további 
forrásokat tartalmaz a beruházásokra, a gazdaságot támogató intézkedésekre, az egészségügyi szektor támogatására 
és a fizetések, nyugdíjak és szociális juttatások megszakítás nélküli kifizetésének biztosítására. A kormány a GDP 4,9%-
ának megfelelő hiányt prognosztizált az eredeti 2021 -es költségvetési törvényjavaslatban. 
 
Észak-Macedónia első félévi kereskedelmi hiánya tovább nőtt 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 2021 első felében összesen 76 milliárd dénárra (1,5 milliárd dollár/1,2 milliárd 
euró) nőtt, szemben a 2020 azonos időszakában elért 55,2 milliárd dénárral. Az export 39,1%-kal, 210,1 milliárd dénárra 
nőtt éves szinten a január-júniusi időszakban, míg az import 38,7%-kal, 286,1 milliárd dénárra emelkedett. Az ország 
főként fémeket és ötvözeteket, laboratóriumi, vegyi vagy egyéb műszaki felhasználásra szánt kerámiaárukat, valamint 
kőolajat és bitumenes ásványokból származó olajat importált. Észak -Macedónia fő kereskedelmi partnerei 2021 első 
félévében Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína voltak. 
 
Észak-Macedónia ipari termelése éves szinten 9,5%-kal nőtt júniusban  
Észak-Macedónia ipari termelése júniusban éves összehasonlításban 9,5%-kal nőtt, miután májusban 16,5%-kal 
emelkedett. 2021 első felében Észak -Macedónia ipari termelése 6,6%-kal nőtt az előző évhez képest. 
 
Észak-Macedóniában 3,4%-os volt az infláció júliusban 
Észak-Macedóniában az átlagos éves fogyasztói árak júliusban 3,4%-kal nőttek a júniusi 2,7%-os növekedést követően. 
Havi összehasonlítás alapján Észak-Macedóniában a fogyasztói árak júliusban 0,5%-kal emelkedtek, ugyanolyan 
ütemben, mint júniusban. 
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Júniusban nőtt az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma 
Az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma júniusban 24 915-re nőtt, szemben az előző év azonos 
hónapjában regisztrált 1863 fővel. A külföldi turisták által az országban töltött vendégéjszakák száma 55 778-ra 
emelkedett 2021. júniusában a 2020 júniusi 6374-ről. Júniusban a legtöbb külföldi turista, 20,2% Szerbiából, 7,8% 
Lengyelországból, 6% pedig Albániából érkezett. 
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Franciaország 

 
Lassul a francia gazdaság kilábalása 
Az IHS Markit közzétette a friss beszerzésimenedzser-indexeket Franciaországra vonatkozóan. Mindhárom index 
alacsonyabban állt augusztusban, mint júliusban, a szolgáltató szektor indexe a várakozásokhoz képest kis csalódást 
okozott. Az előzetes francia feldolgozóipar BMI 57,3 ponton állt augusztusban, ami alacsonyabb, mint a júliusi 58 pont, 
de magasan a növekedési határnak tekinthető 50 pont felett áll. 

 
Hiába pörgött az export, nőtt a francia kereskedelmi hiány 
Nőtt Franciaország árukereskedelmi mérlegének hiánya az első félévben dacára az export dinamikus fellendülésének - 
írja az MTI. A francia vámszolgálat pénteken közölte, hogy az áruforgalmi mérlegben 34,8 milliárd euró deficit 
keletkezett. A tavalyi első félévben 32,4 milliárd, a másodikban pedig 32,6 milliárd euróra rúgott a hiány. Az export értéke 
240,2 milliárd eurót, az importé pedig 275 milliárd eurót tett ki idén január-júniusban. 
 
A francia kormány 6%-os GDP növekedést vár 2021-ben 
Az egyik legfontosabb gazdasági mutató alakulása kellemes meglepetést okozott a francia kormánynak, a 
munkanélküliségi ráta augusztusra a 2019 évvégi szintre csökkent, így jelenleg 8%-on alakul a tervezett 10%-kal 
szemben – jelentette ki Mathieu Plane, a francia konjunktúra kutatóintézet vezetője. Ennek ismeretében a francia 
kormány felfelé módosította az idei GDP növekedési prognózisát és remélik, hogy az év végére Franciaország elérheti a 
6%-os gazdasági növekedést a 2020.évi -8%-os recessziót követően.  
 
Európai helyreállítási terv: Franciaország megkapta az első részletet 
Franciaország augusztus 19-én megkapta az első, 5,1 milliárd eurós kifizetést az európai helyreállítási terv részeként – 
jelentette be augusztus 20-án Bruno LeMaire francia gazdasági miniszter. Véleménye szerint Franciaország gazdasága 
az év végéig eléri a válság előtti növekedési szintet. A miniszter a Sud-Ouest francia napilapnak adott interjúban 
kiemelte, hogy a közel 100 milliárd eurós francia helyreállítási terv közel fele már le van kötve, a cél pedig az év végéig 
elérni a 70 milliárdos lekötést. A törvényben rögzített, három részből álló (ökológia, kohézió és versenyképesség) terv 
40% -ban az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg.  
 
Éledezik Franciaország turizmusa 
Franciaországot idén nyáron nagyjából 50 millió turista keresheti fel, főként Európa többi országából érkeznek, a világ 
távolabbi sarkaiból alighanem nélkülöznie kell a glóbusz első számú idegenforgalmi nagyhatalmának a vendégeket a 
Covid–19 miatt bevezetett szigorú korlátozó intézkedések miatt – mondta Jean-Baptiste Lemoyne, a párizsi kormány 
turisztikai minisztere a Le Journal du Dimanche című hetilapnak adott interjúban. Ez a látogatószám messze meghaladja 
a tavaly nyáron fogadott 35 millió külföldit, de csupán az 56 százalékát teszi ki a 2019-es 90 milliónak. 
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Jóval kisebb lehet az idei francia bortermelés a tavalyinál 
A legnagyobb terméskiesés Burgundiában, a Rajna vidékén és a Loire folyó menti területeken lehet. Az idei francia 
bortermelés 1945 óta legalacsonyabb lehet — idézte a francia mezőgazdasági minisztérium adatait a BFMTV 
hírtelevízió. A minisztérium úgy véli, legjobb esetben is csak 35,6 millió hektoliter bor készül idén az országban, ami 
kevesebb lenne a világháború óta legrosszabb, 2017. évinél is. 
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Horvátország 

 
Új határátkelőkről és új gázszállítási útvonalról tárgyalna Szijjártó Péter Horvátországgal 
A külgazdasági és külügyminiszter augusztus 25-én horvát kollégáját, Gordan Grlic-Radmant fogadta Budapesten. 
Szijjártó Péter az együttműködés három fontos területét nevezte meg. Elsőként az energiabiztonságot, amelynek 
kapcsán leszögezte, hogy Magyarország számára is fontos a cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó terminál létrejötte 
Krk szigetén, ezzel ugyanis új beszerzési útvonal nyílik, most először vált lehetővé hosszútávú gázvásárlási 
megállapodást kötni nem orosz vezetékeken keresztül. Szijjártó Péter szerint a második terület az összeköttetések 
kérdése, és kiemelte, hogy több határátkelőt kell létrehozni a két ország között, átlagosan ugyanis 50 kilométer a 
távolság közöttük jelenleg. 2024-re az M6-os autópályát meghosszabbítják a határig, emellett folytatódik a 
murakeresztúri híd építése, illetve Sároknál és Őrtilosnál is új átkelőt terveznek nyitni. Végezetül beszélt a nemzeti 
közösségek fontosságáról is, amelyek erős kapcsot jelentenek a két ország között. 
 
Dübörög a horvát turizmus 
Az augusztus 10-i héten a Horvátországba látogató turisták száma átlépte a 7,7 milliót, túlszárnyalva ezzel a tavalyi évet. 
A cél, hogy elérjék idén a 2019-es szezon eredményeinek legalább 60 százalékát, mely reálisnak tűnik. Az említett évben 
20 millió vendég érkezett az Adriára, akik mintegy 12 milliárd euró hasznot hoztak a horvát államkincstárnak. A horvát 
idegenforgalmi minisztérium adatai szerint júliusban 3,7 millióan 25 millió éjszakát töltöttek az országban, ami 
felülmúlta a várakozásokat. A legtöbb látogató Isztriában tölti nyaralását, de nagyon népszerű Split és környéke, 
valamint Dubrovnik is. Ami a turisták nemzetiségét illeti, a legtöbb idén is a német, őket a szlovének, majd pedig a 
belföldi vendégek követik. Ami a magyar nyaralókat illeti, ők az összes látogató 4 százalékát teszik ki. 
 
Megérkezett a negyedik hullám Horvátországba 
Az egészségügyi hatóságok nem elégedettek az átoltottság arányával Horvátországban, a szakemberek pedig a 
negyedik hullámra figyelmeztetnek. Ivana Pavic Simetin, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatóhelyettese 
szerint Horvátországot már elérte a járvány negyedik hulláma. A valamivel több mint négymillió lakosú Horvátországban 
eddig 1 679 731-en kaptak védőoltást – a jogosultak 41,4, a felnőtt lakosság 49,7 százaléka –, közülük 1 549 881-en már 
a második adagot is felvették. 
 
A horvát költségvetési hiány 32%-kal csökkent 2021 első félévében 
A horvát költségvetési hiány az idei első félévben 11,304 milliárd kunára (1,8 milliárd dollár/1,5 milliárd euró) csökkent, 
az egy évvel korábbi 16,726 milliárd kunáról. A költségvetési bevételek éves összehasonlításban 20,38%-kal, 72,658 
milliárd kunára nőttek a január-júniusi időszakban, míg a kiadások 8,92%-kal, 83,962 milliárd kunaára nőttek. 
 
Horvátországban 2,8%-ra nőtt az infláció júliusban 
A horvátországi fogyasztói árak júliusban 2,8%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, miután 
júniusban 2%-kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex (CPI) júliusban 0,2%-kal emelkedett, miután 
júniusban változatlan maradt. 
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Horvátországban a munkanélküliségi ráta júliusban 7,4%-ra csökkent 
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta júliusban 7,4%-ra csökkent a júniusi 7,5%-ról. Júliusban a 
munkanélküliek száma Horvátországban 126 006 fő volt, ami 0,2%-kal kevesebb, mint egy hónappal korábban, és 
16,8%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
 
FORRÁS:  
https://index.hu/ 
https://infostart.hu/ 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210801/jol-porog-a-turisztikai-szezon-montenegroban-es-horvatorszagban-
494814 
https://seenews.com/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Írország 

 
Rekordon a kórházban ápoltak száma Írországban 
Március vége óta szombatról vasárnapra kerültek a legtöbben kórházba egyetlen nap alatt koronavírus-fertőzés miatt 
Írországban, miközben a napi fertőzések száma egy ideje mérséklődik – tájékoztat róla az MTI. Az ír egészségügyi 
minisztérium adatai szerint az elmúlt 24 órában 314 beteget kellett kórházba vinni, közülük 59-et az intenzív osztályon 
ápolnak. Ugyanez alatt az időszak alatt a napi fertőzésszám 1688 volt, ami 20 százalékkal kevesebb, mint egy hete, 
amikor 2125 esetet jegyeztek fel. Írországban a felnőtt lakosság 85 százaléka már be van oltva. 
 
Mezőgazdasági területen lát lehetőséget Írország Hódmezővásárhelyben 
Ronan Gargan ír nagykövet ma Hódmezővásárhelyen tett látogatást, a Városházán Márki-Zay Péter polgármesterrel 
tárgyalt.  A látogatás célja és végkifejlete gazdasági együttműködés lenne, Írország főként mezőgazdasági területen 
számít Hódmezővásárhely értékeire. 
 
Óriási siker Írország első alkoholmentes kocsmája 
A hír hallatán fél Írország kiröhögte az ötletgazdát, végül neki lett igaza. Írország történelme lényegében szöges 
ellentétben áll az alkoholmentes sörök világával, Vaughan Yates mégis kitalálta, hogy beszáll az egyre népszerűbb 
alkoholmentes bárok piacába. A Haszon Magazin írta meg az üzletember történetét, aki 2019-ben megalapította 
Dublinban a The Virgin Mary (Szűz Mária) nevet viselő kocsmáját, amelyet úgy hirdetett, mint Írország első 
alkoholmentes csehója. Ugyan minden a siker ellen szólt, két év után mégis remekül megy a biznisz. Nemhogy remekül: 
hamarosan az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában is terjeszkedni fog Yates. 
 
Leiskolázták az írek a magyarokat a járványkezelésben 
Az ír kormány vállalva a gazdasági következményeket, brutális lezárásokkal reagált a koronavírus-járvány harmadik 
hullámára, és az utolsó volt Európában, amely lazított. Az oltások beadását halogatták, mondván: nézzük meg, hogy 
biztonságosak-e. Az eredmény: Írország mostanra minden összehasonlításban sokkal jobban áll a válságkezelésben, 
mint Magyarország, amelynek kormánya ezzel éppen ellentétes stratégiát követett. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.hodpress.hu 
www.hamuesgyemant.hu 
www.napi.hu 
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Koszovó 

 
Csak oltási igazolással látogathatók a tömegrendezvények Koszovóban 
A tömeges rendezvényeken, illetve a száz főt meghaladó családi rendezvényeken is csak oltási igazolással vehetnek 
részt a koszovóiak augusztus 20-tól a koronavírus-járvány alakulása miatt. Az intézkedés egyelőre szeptember 10-ig lesz 
érvényben, szükség esetén pedig meghosszabbítják. 
 
Koszovó kereskedelmi hiánya júliusban 39,5%-kal nőtt éves szinten 
Koszovó kereskedelmi hiánya júniusban 39,5% -kal nőtt, 367,7 millió euróra (431,8 millió dollár). Az export éves szinten 
46,2%-kal 62,3 millió euróra, míg az import júniusban 40,4%-kal 430 millió euróra nőtt. Koszovó fő exportpiacai 
júniusban Albánia, Észak -Macedónia és az Egyesült Államok voltak. 
 
Koszovóban júliusban 3,5%-ra nőtt az infláció 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 3,5%-kal nőtt éves összehasonlításban júliusban, miután júniusban 
2,4%-kal növekedett. Havi összehasonlítás alapján a HICP júliusban 0,8%-kal emelkedett. 
 
Forrás: 
https://www.origo.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Lengyelország 

 
Lengyelország kerítést épít a fehérorosz határon 
Lengyelország két és fél méter magas kerítést épít a fehérorosz határon a magyar-szerb határszakasz kerítésének 
mintájára, és kétezerre emeli a határvédő katonák létszámát. 
 
Folytatódik a hidegháború: Varsóban marad Lengyelország izraeli nagykövete 
Határozatlan ideig Varsóban marad Lengyelország izraeli nagykövete, és elhalasztják a lengyel külképviselet 
vezetőhelyettese e hétre tervezett kiutazását Tel Avivba, válaszul arra, hogy Izrael bírálta a közigazgatási eljárásokról 
szóló lengyel törvény módosítását, és csökkentette a kétoldalú kapcsolatok szintjét - közölte hétfőn a varsói külügyi 
tárca. 
 
Lengyelországban gyorsult az infláció 
Lengyelországban gyorsult a fogyasztói árak emelkedése júliusban éves és havi összevetésben egyaránt. A statisztikai 
hivatal pénteken végleges adatként azt közölte, hogy júliusban az éves bázisú infláció 2011 májusa óta legmagasabb, 5 
százalék volt a júniusi 4,4 százalék után. Éves szinten a legnagyobb mértékben, 30 százalékkal az üzemanyagok ára 
emelkedett. Júniusban kisebb, 27,3 százalékos növekedést jegyeztek fel. 
 
Máris kemény üzenetet küldött az amerikai külügyminiszter a lengyel médiatörvény módosítása miatt 
Órákkal azután, hogy a lengyel parlament alsóházában viharos körülmények között, kis többséggel elfogadták a lengyel 
médiatörvény módosítását, amely a bírálatok szerint az amerikai többségi tulajdonú TVN24 csatorna ellen szól, kemény 
hangvételű közleményt adott ki az amerikai külügyminiszter. Ebben Anthony Blinken arra emlékeztetett, hogy a keddi 
parlamenti szavazások a demokratikus berendezkedésű országok által képviselt értékek ellen tett lépéseknek 
mondhatók és mivel egy nagy amerikai befektetés korlátozásáról van szó (a teljes amerikai tulajdont legfeljebb 49%-
osra kell csökkenteni), mindez a lengyel befektetői környezetre is negatívan hathat. 
 
Jön a szigor az oltatlan embereknek Lengyelországban - Ez akár irányadó lehet Magyarországnak is 
Már szigorításokat tervez Lengyelország, amely a koronavírussal fertőzöttek számának emelkedésével korlátozni készül 
a nem oltottak nyilvános helyszínekhez való hozzáférését - hangzott el a lengyel közszolgálati rádióban. "Ha a 
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járványhelyzet romlana ... akkor sajnos korlátozni kell a nem oltottak hozzáférését a szolgáltatásokhoz, illetve 
esetükben korlátozni kell az összejöveteleket is" - mondta Piotr Muller kormányszóvivő a rádióban a Reuters alapján. 
 
Összeomlott a lengyel kormánykoalíció 
Összeomlott a lengyel kormánykoalíció, miután Mateusz Morawiecki miniszterelnök kedden menesztette Jarosław 
Gowin miniszterelnök-helyettest, az egyik koalíciós partnerpárt vezetőjét a médiatörvény módosításával kapcsolatos 
nézeteltérések miatt. Gowin a szakítás előtt azt nyilatkozta, hogy a törvénymódosítás nyilvánvalóan sérti a 
sajtószabadság elvét. A távozó kormányfőhelyettes vezette Egyetértés kilépéséről végül a szervezet választmánya 
szerdán döntött, bár Gowin már kedden a kormánykoalíció tényleges felbomlásának nevezte menesztését, leváltása 
után pedig lemondott posztjáról Marcin Ociepa, az Egyetértés nemzetvédelmiminiszter-helyettese is. 
 
FORRÁS: 
www.manider.hu 
www.atv.hu 
www.tozsdeforum.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegró augusztus 24-től oltási igazolást vagy tesztet kér a beutazóktól 
A magyar utazók nyár eleje óta korlátozás nélkül utazhattak Montenegróba, augusztus 24-től azonban az ország szigorít 
a belépési feltételeken. Külföldi állampolgár csak az alábbiak valamelyikével léphet be: igazolni tudja a koronavírus elleni 
teljes oltottságot; vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel rendelkezik; vagy bizonyítottan átesett a 
koronavírusfertőzésen (14 napnál régebbi, de 180 napnál nem régebbi pozitív PCR- vagy gyors antigénteszttel); vagy 48 
óránál nem régebbi negatív gyors antigénteszt-eredménnyel rendelkezik. Montenegró minden QR-kóddal ellátott fizikai 
és digitális oltási igazolást elfogad. Egészségügyi regisztrációra nincs szükség. Így a magyar védettségi kártya elegendő 
a belépéshez, ami egyben azt is jelenti, hogy minden Magyarországon alkalmazott koronavírus-oltással be lehet utazni, 
kínai és orosz vakcinával is. Hazafelé nincs változás, továbbra is szabadon be lehet lépni a magyar határon. 
 

Montenegró első féléves költségvetési hiánya 160,6 millió euró, ami 38,4% -kal alacsonyabb a tervezettnél 
Montenegró költségvetési hiánya 2021 első felében 160,6 millió euró (190,5 millió dolláros) volt, szemben a 2020 hasonló 
időszakában mért 214,4 millió eurós hiánnyal. A hiány a 2021-re a becsült bruttó hazai termék (GDP) 3,5%-át tette ki, 
vagyis 38,4%-kal alacsonyabb lett a tervezettnél. Az összes költségvetési bevétel 5,3%-kal, 787,6 millió euróra nőtt a 
vizsgált időszakban, míg a kiadások 1,45%-kal, 948,2 millió euróra csökkentek. 
 
Montenegró ipari termelése 8,7%-kal nőtt éves szinten a második negyedévben 
Montenegró ipari termelése éves szinten 8,7%-kal nőtt, negyedéves összehasonlításban viszont 33,9%-kal csökkent 
2021 második negyedévében. A bányászati termelés 53,7%-kal esett vissza, míg a feldolgozóipari termelés és a közüzemi 
szektor 13,1%-kal, illetve 32%-kal nőtt. Az ipari értékesítés éves összevetésben 21,5%-kal, negyedéves szinten pedig 
16,1%-kal emelkedett a második negyedévben. 
 
Montenegró kiskereskedelmi forgalma 19,3%-kal nőtt a második negyedévben 
Montenegró kiskereskedelmi forgalma 19,3%-kal nőtt éves összehasonlításban 2021 második negyedévében. 
Negyedéves összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom 29,4%-kal nőtt a vizsgált időszakban. A kiskereskedelmi 
forgalom folyó áron számolva 22,5%-kal, az előző év azonos időszakához képest 31,5%-kal bővült. 
 
Montenegróban nőtt az infláció júliusban 
Montenegró fogyasztói árindexe (CPI) júliusban éves szinten 3,1%-kal emelkedett, miután az előző hónapban 2,4%-kal 
nőtt. Havi összehasonlítás alapján a montenegrói fogyasztói árak júliusban 0,3%-kal emelkedtek a júniusi 0,2%-os 
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növekedést követően. Júliusban a szállodák és éttermek szegmensében volt a legnagyobb – 2,6%-os – a havi 
áremelkedés. 
 
Montenegróban a munkanélküliségi ráta júliusban 23,6%-ra csökkent 
Montenegróban a munkanélküliségi ráta július végén 23,6%-ra csökkent az előző havi 24,3%-ról. A munkanélküliek 
száma havi szinten 1,8%-kal csökkent, július végén 54 697 munkanélkülit tartottak nyilván. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/montenegros-industrial-sales-rise-215-yy-in-q2-749194 
https://turizmus.com/ 

 

Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező 
rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági 
védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről 
vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország 
területére. 
 
Marad a kivételes jogrend Németországban 
Ismét meghosszabbította a német szövetségi parlament (Bundestag) a koronavírus-járvány miatt bevezetett kivételes 
jogrendet, amely szélesíti a szövetségi kormány és a tartományi kormányok mozgásterét, a szerdán hozott döntés 
három hónapra szól. A Bundestag éles vita után 325 igen szavazattal, 253 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadta 
el a kormány előterjesztését a járvány első hullámának elején, 2020 márciusában bevezetett kivételes szabályok 
meghosszabbításáról. A javaslatot a kormánypárti frakciók támogatásával fogadta el a parlament. Az ellenzéki pártok 
mind elutasították és feleslegesnek minősítették a rendelkezéseket. 
 
Koronavírus: Németország is döntött a harmadik oltásról 
Németországban szeptembertől kaphatják meg a koronavírus elleni harmadik védőoltást a különböző egészségügyi 
rizikócsoportokhoz tartozó emberek - erről döntöttek hétfőn a német tartományi egészségügyi miniszterek a szövetségi 
kormánnyal egyeztetve Berlinben. Klaus Holetschek bajor egészségügyi miniszter szerint a többi között mobil oltási 
csapatokat alkalmaznának az idősotthonokban, illetve gondozóintézményekben, hogy a kockázati csoportokba tartozó 
emberek megkapják frissítő oltásukat. Mint mondta, ebbe a körbe tartoznak a nagyon idős emberek, illetve azok, 
akiknek gyenge az immunrendszerük. 
 
Merkel: folytatjuk a mentőakciót Afganisztánban, tárgyalunk a tálibokkal 
A nemzetközi közösség Afganisztánban tevékenykedő tagjainak mindegyike alábecsülte a csapataik kivonulása révén 
beinduló folyamatok sebességét, azonban az utóbbi csaknem húsz év munkája a tálib hatalomátvétel ellenére sem volt 
hiábavaló - jelentette ki Angela Merkel német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag). Az utóbb hetek 
fejleményei "szörnyűségesek és keserűek", a szélsőséges iszlamisták hatalomra kerülése "rettenetes emberi 
drámákhoz" vezetett, ezért folytatni kell a Bundeswehr műveletét, ameddig csak lehet. 
 
A koronavírus negyedik hulláma elbizonytalanítja a német gazdaságot 
A koronavírus delta-változatának megjelenése és a megbetegedések számának abból fakadó gyors emelkedése, 
valamint az oltások lendületének elakadása nyomán tartani kell attól, hogy az ősz folyamán – egyes politikusok azt 
tagadó nyilatkozataival ellentétben – némely korlátozó intézkedések újbóli bevezetése válik szükségessé 
Németországban vagy – a megbetegedések térségenként előforduló különbségei folytán – legalábbis annak egyes 
tartományaiban. 
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Újabb német kamarai felmérés a nyersanyaghiányról 
A Német Ipari- és Kereskedelmi Kamara újabb gyorsfelmérést készített tagjai körében a nyersanyag- és 
alapanyaghiányról. A közel 3000, belföldi és külföldi válaszadó vállalat 83 százaléka jelentett áremelkedést, szállítási 
nehézségeket vagy áruhiányt, szinte minden gazdasági ágazatból. A kialakult helyzetre a vállalatok áremeléssel, 
alternatív beszerzési források felkutatásával és a raktárkészletek növelésével igyekeznek reagálni, de így is sok esetben 
kénytelenek visszafogni termelésüket, vagy visszamondani az új megrendeléseket, ami árbevétel kiesést eredményez. 
 
A német gazdaság aktuális helyzete, fejlődési kilátásai 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal július végén nyilvánosságra hozott első, véglegesnek még nem tekinthető adatai szerint 
a német gazdaság teljesítménye április eleje és június vége között 1,5 százalékkal meghaladta az első negyedévit, ami – 
figyelembe véve a január és március közötti időszak 2,1 és a múlt évre számított 4,9 százalékos visszaesést – figyelemre 
méltó és optimizmust tápláló fordulatnak számít. A számottevő növekedés a felhasználás oldaláról elsősorban a 
magánháztartások és az állam fogyasztási kiadásai emelkedésének köszönhető. 
 
A német exportot még nem érintik az ellátási zavarok 
A kivitel tizennégy hónap bővülés után végre elérte a válság előtti szintet. A német export a vártnál nagyobb mértékben 
emelkedett júniusban, a feldolgozóipart erősen sújtó ellátási zavarok ellenére is. Destatis hétfői adatai nyújtanak némi 
megnyugvást a péntekiek után, melyek azt mutatták, hogy az ipari termelés júniusban a várakozásokkal ellentétben 
nem bővült, hanem visszaesett az előző hónaphoz képest. A mostani export-import adatokból összességében mégis az 
látszik, hogy Európa legnagyobb gazdaságának fellendülése biztos léptekkel halad. 
 
Több évtizedes csúcson a német termelői árak 
Évtizedek óta nem volt ilyen gyors a termelés árának drágulása Németországban, ami előbb utóbb az infláción keresztül 
a lakosság számára is fájdalmas lehet. A német termelői árak 1975 óta nem látott, 10,4 százalékos ütemben növekedtek 
júliusban az előző év azonos időszakához képest – közölte az ország statisztikai hivatala pénteken a júniusi 8,5 
százalékos drágulást követően. Az elemzők ennél lassabb ütemű, 9,2 százalékos drágulást vártak. 
 
Nem győzik a német gyártók a megrendeléseket 
Hatalmasra nőtt a német gyártók elmaradása a megrendelésekhez képest, mert a chiphiány blokkolja a termelést. 
Rekordnagyságúra duzzadt a német feldolgozóipar megrendelésállománya, miután júniusban is 2,8 százalékkal 
emelkedett az előző havihoz képest – közölte a Destatis. A növekedést a belföldi megrendelések 4 százalékos, míg a 
külföldi megrendelések 2,2 százalékos emelkedése hajtotta. 
 
Autóipari csúcs - zöld út az egymilliárd eurós alapnak 
Angela Merkel (CDU) kancellár utolsó online autóipari csúcstalálkozóját hívta össze, ahol zöld utat kapott a közép- és 
hosszú távú átalakítási stratégiák kidolgozására szánt egymilliárd eurós alap. Az alap célja, hogy egyesítse a szövetségi 
és tartományi szintű erőforrásokat, és platformot hozzon létre a tudomány, a vállalkozások és a szakszervezetek között. 
Az iparág szereplői elégedettségüket fejezték ki a támogatásokkal kapcsolatban. 
 
A Gazprom szerint már az idén 5,6 millió köbméter gázt szállíthat az Északi Áramlat-2 
A még épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték a várakozások szerint már az idén 5,6 millió köbméter gázt szállíthat 
Németországba - közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. A vezeték idei beüzemelését valószínűsítő bejelentés 
nyomán a holland TTF gáztőzsde szeptemberi határidős ára az ICE Futures-indexen ezer köbméterenként 531-ről 482 
dollárra csökkent. Az Ukrajnát elkerülő, 11 milliárd dolláros beruházás a duplájára, évi 110 milliárd köbméterre növeli a 
már meglévő Északi Áramlat kapacitását. A tenger alatti csővezeték 99 százalékban kész, utolsó szakaszán a Fortuna 
csőfektető dolgozik. 
 
A válság előtti szint felé lépett a német villamosipari export 
A villamosipari és elektrotechnikai vállalatok szakmai képviseleti szervezete, a ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V.) jelentése alapján az ágazat az év első hat hónapjában 108,3 milliárd euró értékben exportált, 
ami 13 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakit és 1,8 százalékkal a válság előttit, azaz 2019 első fél évének 
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adatát. Az import az év első hat hónapjában 103,9 milliárd eurót tett ki a villamosipari és elektrotechnikai cikkek 
ágazatában Németországban, 17,6 százalékkal haladva meg az egy évvel korábbit. 
 
A német GDP-t is megdobhatja a BioNTech kiugró profitja 
Úgy tűnik, hogy a koronavírus elleni első engedélyezett vakcinát kifejlesztő BioNTech német vállalat annyit keresett az 
oltásokon, hogy a cég egyedül lehet majd felelős az idei német gazdasági növekedés 0,5 százalékáért - írja 444.hu a 
Reutersra hivatkozva. A BioNTech hétfőn megjelent jelentése szerint a cég eddig 2,2 milliárd adag vakcina eladására 
kötött szerződést, ezekből pedig idén várhatóan 15,9 milliárd eurós bevétele jön össze. 2022-ben és az után pedig még 
egymilliárd adagot ad el a vakcinából a Pfizerrel közösen. 
 
Nagyértékű beruházást jelentett be egy német autóipari cég Debrecenben 
Sikerült megállapodni a Vitesco Technologies (VT) német autóipari céggel, hogy egy zöldmezős beruházás keretében 
Debrecenben új gyárat építsenek fel, amelyben csúcstechnológiájú autóelektronikai alkatrészeket fognak gyártani - 
jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca közleménye szerint a miniszter arról 
számolt be, hogy a 47 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 10,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújt, a nagyjából 7000 négyzetméteres üzem felépítésével ugyanis 450 új munkahely jön létre. 
 
Német választás 2021: hatalmas fordulat, 15 év után előzi Merkeléket az SPD 
A Forsa legfrissebb mérése szerint a balközép SPD megelőzte Angela Merkel pártszövetségét a CDU/CSU-t csupán öt 
héttel a német szövetségi választások előtt – írja a Reuters. Arra, hogy az SPD megelőzze a CDU/CSU-t 15 éve nem volt 
példa. A szociáldemokraták 2 százalékpontot tudtak erősödni múlt héthez képest, így jelenleg 23 százalékos 
támogatottsággal rendelkeznek, szemben a CDU/CSU 22 százalékával. A harmadik helyen a Zöldek állnak 18 százalékos 
népszerűségi mutatóval. 
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Olaszország 

 
Koronavírus: sok helyen kötelező a védettségi igazolás Olaszországban 
Olaszországban péntektől minden 12 éven felüli számára kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolás (zöld kártya) 
az éttermekben, a múzeumokban, az uszodákban és a fürdőkben, de a szabadtéri kulturális és sporteseményeken is - 
jelentették hírügynökségek. Az igazolás meglétét szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Ezenkívül a kormány csütörtökön 
rendeletet alkotott arról, hogy szeptember elsejétől minden pedagógus és a felsőoktatásban tanuló minden diák csak 
ilyen zöld kártyával léphet be az oktatási intézménybe, valamint csak ilyen igazolással lehet utazni a távolsági buszokon, 
vonatokon, kompokon és repülőjáratokon. A pedagógusok és a diákok öt napi türelmi időt kapnak az igazolás 
beszerzésére, ezután felfüggesztik őket állásukból, illetve igazolatlan hiányzónak számítanak. 
 
Koronavírus Olaszországban: egyetlen szigeten lakik az új fertőzöttek egynegyede 
Olaszországban a negyven évnél idősebbek között emelkedik ismét a betegek száma, akiknek majdnem egynegyedét 
az oltásban lemaradt Szicília szigetén regisztrálták az olasz sajtó vasárnapi adatai szerint. Majdnem egyharmadára 
csökkent a turisták száma a 2019-es nyárhoz képest. 
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Vakcinahiány Olaszországban: késleltetni akarják a harmadik dózist 
A harmadik adag védőoltás helyett a római kormány a védettségi igazolás érvényességének hosszabbítását tervezi - 
jelentette az olasz sajtó szerdán. Az eddigi kilenc hónapról egy évre akarják hosszabbítani a két adaggal átoltottak 
védettségének érvényességét. Az intézkedéssel el akarják kerülni, hogy az év elején beoltottaknak, többségükben 
egészségügyi dolgozóknak, már szeptember-októberben be kelljen adni a harmadik adag vakcinát, miközben az olaszok 
egy része még első vagy második dózisban sem részesült. 
 
Megelégelte Velence a sok turistát, jön a belépési kvóta 
Velence, a világ egyik legfelkapottabb turista desztinációja, 2022 nyarától azt tervezi, hogy díjat számít fel azon turisták 
számára, akik be akarnak lépni a városba. Nem elég, hogy belépési kvótákat határoznak meg, a turistáknak előre le kell 
foglalniuk azt az időpontot, amikor ellátogatnának a városba. A lap szerint forgókapukat állítanak fel a város történelmi 
központjának több pontján is. 
 
Pártelnök lett az előző olasz miniszterelnök 
Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) párt elnökévé választották pénteken Olaszországban Giuseppe Conte volt kormányfőt - 
jelentette be Vito Crimi, a párt szóvivője. Conte a leadott szavazatok 92,8 százalékát, vagyis több mint 62 ezer voksot 
szerzett meg a csütörtöki és pénteki online voksoláson. A pártnak jelenleg négy minisztere van a Mario Draghi vezette 
olasz koalíciós kormányban. 
 
Airbusokat vehet az olasz légitársaság 
Az Airbus és a Boeing között dőlhet el az új olasz nemzeti légitársaság, az ITA 81 gépről szóló tendere. Az amerikai cég 
példátlan diszkonttal javíthat a helyzetén, a társaság október 15-én kezdi meg a működését. Iparági források szerint az 
Airbus áll nyerésre a csődbe ment Alitalia utódának a tenderén. Az Italia Trasporto Aereo SpA, röviden ITA vezetői még 
nem hozták meg a végleges döntést az 5,3 milliárd dolláros tenderen, a Boeing ugyanis akár 70 százalékos diszkontot is 
kínálhat. 
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Románia 

 
A románoknál is 7 százalékos gazdasági növekedésre számítanak idén 
A román kormány gazdasági előrejelzési bizottsága felfelé módosította az idei évre vonatkozó várakozását, így 7 
százalékos gazdasági növekedést remél a korábban közölt 5 százalék helyett. A román bruttó hazai termék (GDP) 2022-
ben 4,9 százalékkal, 2023-ban 5,3 százalékkal, 2024-ben 5 százalékkal, 2025-ben pedig várhatóan 4,5 százalékkal bővül. 
Az idei első fél évben a nyers adatok szerint 6,5 százalékkal nőtt a román gazdaság a tavalyi év azonos időszakához 
mérten, a második negyedévben a GDP 13 százalékkal bővült éves összevetésben. Az Európai Bizottság júliusban közölt 
nyári időközi prognózisa 7,4 százalékos román GDP-bővülést vetített előre az idei évre. 
 
16 százalékkal nőtt a román ipari termelés 
Az idei első félévben 16 százalékkal nőtt a román ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához képest. A szezonális és 
naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 16,7 százalék volt a vizsgált időszakban. A nyers adatok szerinti 
növekedés főleg a feldolgozóipar teljesítményével magyarázható, amelynek kibocsátása 17,6 százalékkal nőtt, az 
energiaipar teljesítménye (villamos-, hőenergia és gáz termelése és szolgáltatása) 13 százalékkal volt nagyobb, míg a 
bányaiparé 2,8 százalékkal elmaradt a tavalyitól. Az első félévben az új ipari megrendelések 29,1 százalékkal nőttek a 
tavalyi év azonos időszakához mérten. 
 
Nőtt az építőipari termelés Romániában 
Romániában az idei első félévben 6,1 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az építőipari termelés a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 3,8 százalék volt a vizsgált 
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időszakban. A nyers adatok szerinti növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyek 14 százalékkal meghaladták az 
egy évvel korábbiakat, ugyanakkor a felújítások volumene 10,6 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási 
munkálatoké 7,6 százalékkal esett vissza.     
 
Öntik a külföldiek a pénzt a román gazdaságba 
Több mint háromszorosára, 3,138 milliárd euróra nőtt Romániában az első félévben a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások értéke a tavalyi év azonos időszakához mérten. Tavaly az első hat hónapban 996 millió euró áramlott 
a román gazdaságba. Az idei 3,138 milliárd euróból 2,543 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi részesedés, további 595 millió 
eurót a vállalatcsoportokon belüli hitelek. Tavaly egész évben 60 százalékkal, 1,921 milliárd euróra csökkentek a külföldi 
közvetlen tőkebefektetések az előző évben jegyzett 4,849 milliárd euróhoz képest. 
 
Fenntarthatatlan a román államadósság 
A Román Nemzeti Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy a bruttó hazai termékhez (GDP) mért 55%-nál nagyobb 
államadósság nem fenntartható Románia számára az államháztartás kiadási szerkezete miatt. Tavaly 12%-kal nőtt az 
államadósság, amely az idén további 2,6%-kal emelkedett, így április végén elérte a GDP 49,9%-át. Az elmúlt 9 évben 
ez volt a leggyorsabb államadósság-növekedés. Az államadósság fenntarthatóvá tételéhez olyan kiadásokat kellene 
növelni, amelyek gazdasági szerkezeti átalakítást eredményeznek, és lehetővé teszik a jövőben az adósság 
visszafizetését. Azonban jelenleg a bérekkel és a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások aránya magas a bevételekhez 
képest. A román államadósság értéke abszolút értékben elérte az 526,7 milliárd lejt (1 lej 72,88 forint), ebből 16,79 
milliárd lej volt a rövid lejáratú adósság, a többi közép- és hosszú távú tartozás. 
 
Tovább nőtt a román infláció 
Júliusban 4,95%-ra emelkedett a román éves inflációs ráta a tavalyi hetedik hónaphoz mérten, miután júniusban 3,9%-
on jegyezték. A legnagyobb mértékben a nem élelmiszerek drágultak, amelyek 7,64%-kal kerültek többe, a 
szolgáltatások ára 2,74%-kal drágult, míg az élelmiszerek fogyasztói árindexe 2,33%-kal emelkedett. Decemberhez 
mérten az infláció júliusban 4,42% volt, júniushoz képest a fogyasztói árak 0,97%-kal nőttek. Az elmúlt 12 hónapban 
(2020 augusztusa és 2021 júliusa között) az előző tizenkét hónaphoz képest (2019 augusztusa és 2020 júliusa között) az 
átlaginfláció 3,1% volt. A Román Nemzeti Bank az idén immár harmadszor módosította felfelé az inflációs várakozását, 
így az idei év végére 5,6%-os fogyasztói árindexre számít, 2022 végére 3,4%-os fogyasztói áremelkedést valószínűsít. Az 
infláció főleg azért emelkedett a korábban becsültnél nagyobb mértékben, mert az energiaárak is gyorsabban nőttek 
azt követően, hogy az idén liberalizálták a lakossági fogyasztók számára a villamos energia és a gáz árát. 
 
Krónikus a munkaerőhiány Romániában, a magyar megoldáshoz hasonló lépés jön ott is 
Megduplázta a román kormány az Európai Unión kívülről befogadható külföldi vendégmunkások keretszámát: a 
hatóságok idén a tervezett 25 ezer helyett 50 ezer új munkavállalási engedélyt bocsáthatnak ki. A krónikus 
munkaerőhiánnyal küzdő Románia - amelynek mintegy négymillió állampolgára vándorolt el nyugat-európai 
országokba amióta belépett az EU-ba - évről évre emelte a keretszámot: 2017-ben ötezer, 2018-ban tízezer, 2019-ben 
20 ezer EU-n kívülről érkezett új vendégmunkást fogadott be. Tavaly a koronavírus-járvány miatt valamelyest 
visszaesett a kereslet a munkaerőpiacon és a 2020-ra megszabott 30 ezres keretszámot csak 90%-ban használták ki a 
munkáltatók.     
 
Így nőtt a román nettó átlagbér 
Júniusban 7,4 százalékkal volt magasabb a román nettó átlagbér a tavalyi év azonos időszakához mérten, az inflációt 
figyelembe vevő reálkereset 3,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Júniusban 5779 lej (416 088 forint) volt a 
bruttó átlagkereset, a nettó átlagbér 3541 lejt (254 952 forint) tett ki, ami 1,4 százalékos növekedés májushoz képest.    
 
Rekordot hozott Romániában a búzatermés 
Rekordmennyiségű gabonát aratnak Romániában, mégis drágul a búza, ami a péktermékek árának az emelkedését 
vonja maga után. A jelenség világpiaci „bekötöttségű”, ugyanakkor az előző évek veszteségét is ellensúlyozhatja. 
Románia 2007-es uniós csatlakozása óta nem volt az ideihez hasonlóan kiemelkedően jó búzatermés Romániában. A 
mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint idén több mint 11,33 millió tonna búza termett a keleti szomszédnál, 
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augusztus 16-ig a mintegy 2,2 millió hektáros terület 98,54 százalékáról be is takarították a terményt. 
Összehasonlításként, a tavalyi szárazság nyomán mindössze 6,4 millió tonna búza termett az országban. 
 
Újabb lépés egy Romániába vezető gyorsforgalmi út építésére 
Az M49-es gyorsforgalmi út, M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszának kivitelezésére írt ki közbeszerzést a 
NIF. A 28,2 kilométer hosszú, egybefüggően 2x2 forgalmi sávos autóút 4 különszintű csomóponttal, 5 körforgalmi 
csomóponttal, 22 műtárggyal és egy kétoldali komplex pihenővel készül. A beruházás része a 3,3 kilométer hosszú, 
Győrteleket elkerülő másodrendű főút is. A kivitelezési idő 45 hónap. Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt 
üzleti évben közútépítési és/vagy hídépítési munkákból legalább nettó 75 milliárd forint árbevétele származott. Az 
ajánlattételi határidő szeptember 21. Az értékelésnél 70 súlyszámmal szerepel az ár és 30 súlyszámmal a minőség. 
 
Majdnem 50%-kal növelte nyereségét az OTP Romániában 
Közel 50 százalékkal, 27 millió lejre (1 román lej 71,86 forint) növelte az idei első fél évben a konszolidált adózás utáni 
nyereségét az OTP Romániában. Az OTP Bank Románia az idei első fél évben 16 százalékkal növelte a teljesítő hitelek 
állományát, az emelkedés az új hitelek, a jelzáloghitelek és vállalati finanszírozások növekedésével magyarázható. A 
betétek állománya 28 százalékkal növekedett a vizsgált időszakban. 
 
Az Atenortól vásárolt román irodaházat a magyar hátterű régiós ingatlanbefektető 
Újabb ország ingatlanpiacára lépett be a közép-európai régió egyik legnagyobb ingatlanbefektetési alapkezelője, az 
Adventum csoport, mely most a romániai Bukarestben vásárolta meg a Hermes Business Campust az Atenortól. A 75 
000 négyzetméter kiadható területtel rendelkező Hermes Business Campust (HBC) az Adventum a Quartum 
ingatlanalapja számára vásárolta, mely így már több, mint 200 000 négyzetméternyi kiadható területtel rendelkezik 
Lengyelországban, Magyarországon és már Romániában is. 
 
Új román légitársaságot alapítottak 
Megkapta a működéshez szükséges engedélyeket a Hello Jets néven bejegyzett új román légitársaság. Az új cég 
elsőként a Blue Airtől fog bérelni egy Boeing 737-500-as gépet. A Hello Jets az első nyilatkozatok szerint a távolabbi 
úticélokra összpontosítana. 
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Spanyolország  

 
Megkezdték a spanyol Hipra nevű covid elleni vakcina klinikai teszteléséhez az önkéntesek toborzását 
Hivatalosan is engedélyezték a spanyol Hipra gyógyszercég kísérleti vakcinájának klinikai tesztelését Spanyolországban.  
A koronavírus-védőoltást a klinikai tesztfázisban a spanyol közegészségügy kórházai tesztelik. Sánchez miniszterelnök 
szerint ezt követően Spanyolországban és Brazíliában legalább 400 millió dózist tudnak a védőoltásból legyártani 2022-
ben, 2023 végéig pedig 1,2 milliárd dózisra tudják emelni a mennyiséget. A spanyol vakcina első adagja a Pfizer és a 
Moderna oltásaihoz hasonló, mRNS alapú, a vírus tüskefehérjéjét célzó technológia, míg a második során az amerikai 
Novavaxéhoz hasonló, rekombináns protein alapú oltásdózist adnak be. 
 
A spanyol kormány tartja magát az előrejelzésekhez 
Nem változtatott a spanyol kormány az áprilisi kilátásokon, az idei évre a gazdaság 6,5, jövőre pedig hét százalékos 
növekedését várja, és arra számít, hogy a GDP 2022-ben éri el a koronavírus-járvány előtti szintet. 
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Koronavírus: a spanyolok az elsők között vannak az átoltottság tekintetében 
Azok után, hogy a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országok közé tartozik az EU-ban, Spanyolország az elsők 
közé került átoltottság tekintetében is. A lakosság 60%-a már teljesen védett, legalább egy vakcinaadagot pedig már az 
emberek több mint 72%-a kapott. Egy friss brit tanulmány szerint Spanyolországban a lakosság 79%-a bízik a 
vakcinákban. Spanyolországban nincsenek a párizsihoz vagy rómaihoz hasonló tiltakozások a bizonyos szakmákban 
dolgozók kötelező védőoltása ellen. Az emberek elfogadták, hogy ez a módja a járvány elleni védekezésnek. 
 
Megvonták Puigdemont mentelmi jogát 
Az Európai Bíróság megvonta a mentelmi jogot Carles Puigdemonttól és két társától. A katalán szeparatista politikus és 
két párttársa, Toni Comín és Clara Ponsati eddig el tudta kerülni a spanyol igazságszolgáltatást. A madridi kormányzat 
ugyanis őket is szeretné felelősségre vonni a félresikerült katalán függetlenségi népszavazás óta. A politikusokat 
beválasztották az Európai Parlamentbe, ezért kaptak mentelmi jogot, amit előbb megvontak tőlük, majd idén június 2-
án ideiglenesen újra megkaptak, hogy Belgiumból elutazhassanak a strasbourgi parlamenti ülésekre. A bíróság azonban 
most ezt az ideiglenes mentességet is megvonta tőlük, így a három politikus egyelőre nem hagyhatja el Belgiumot 
anélkül, hogy őrizetbe ne vennék őket. 
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Szerbia 

 
Belehúzott a szerb gazdaság 
A szerb központi bank javította a gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését, mely szerint a hazai össztermék 
(GDP) 6,5 százalékkal nő a korábban becsült 6 százalék helyett. Ezt azzal indokolta, hogy a koronavírus-járvány okozta 
visszaesés után a vártnál gyorsabb ütemben élénkül a gazdaság, ami miatt viszont az infláció a jegybanki célsáv felső 
felében marad egy ideig. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) mintegy 6 százalékos szerb gazdasági növekedést vár a tavalyi 
1 százalékos csökkenés után. A szerb hazai össztermék 1,7 százalékkal nőtt az első negyedévben, a második negyedévi 
adatot augusztus 31-én ismertetik. Az infláció a központi bank 3 százalékos (plusz/mínusz 1,5 százalékpont) inflációs 
céljának felső szintjén mozog és itt is marad egy ideig. Júliusban 3,3 százalék volt az infláció Szerbiában. 
 
Szerbia külkereskedelme 35,8 százalékos növekedést ért el az idei első félévben 
A szerb külkereskedelem 2021 első félévében 23,04 milliárd eurót tett ki, ami 35,8 százalékos növekedést jelent az előző 
év azonos periódusához képest. Szerbia 10,06 milliárd euró értékű árut exportált és 12,97 milliárd euró értékű árut 
importált. A külkereskedelmi hiány 2,91 milliárd eurót tesz ki, ami 0,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos 
időszakához képest. Szerbia külkereskedelmének 62,3%-át az uniós országokkal bonyolította. Az ország legnagyobb 
külkereskedelmi partnere Németország, ahova 1,25 milliárd euró értékben exportált árut, illetve ahonnan 1,75 milliárd 
eurónyi árut importált. Szerbia második legfontosabb külkereskedelmi partnerei a CEFTA-országok, az oda irányuló 
export 1,52 milliárd eurót, az import pedig 524,1 millió eurót tett ki. 
 
Szerbiában elérte az 1,72 milliárd eurót (2,0 milliárd dollár) a közvetlen külföldi befektetések értéke az első félévben 
Szerbiában elérte az 1,72 milliárd eurót (2,03 milliárd dollár) a közvetlen külföldi befektetések értéke 2021 első félévében, 
mely 19%-kal magasabb az előző év azonos időszakában mért értéknél. A Szerbiába irányuló FDI 2020-ban összesen 
3,44 milliárd dollárt tett ki, míg Délkelet-Európában az összes közvetlen külföldi befektetés 6,11 milliárd dollár volt. 
 
Júniusban 4,4 százalékkal nőtt az ipari termelés Szerbiában 
Az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest Szerbiában idén júniusban 4,4 százalékkal nőtt az ipari termelés. Az idei 
év első felében az ipari termelés 9,1 százalékkal volt magasabb, mint 2020 azonos időszakában. Ágazatok szerint idén 
júniusban 2020 júniusához képest, a bányászati ágazatban 2,6 százalékos volt a csökkenés, a feldolgozóiparban 6,3 
százalékos növekedés, az energiaellátás terén 3,2 százalék visszaesés volt tapasztalható. 
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75,5 milliárd dinár (642 millió euró) volt Szerbia költségvetési hiánya az első félévben 
2021 első félévében 75,5 milliárd dinár (762 millió dollár/642 millió euró) volt a költségvetési hiány Szerbiában, szemben 
a 2020 hasonló időszakában mért 304,8 milliárd dináros hiánnyal. Szerbia elsődleges költségvetési hiánya 6,8 milliárd 
dinárt tett ki, míg egy évvel korábban az összeg elérte a 242,5 milliárd dinárt. Az összes költségvetési bevétel az előző 
évhez képest 20,2%-kal, 696,1 milliárd dinárra nőtt, míg a kiadások 12,7%-kal 771,6 milliárd dinárra csökkentek. 
 
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya az első félévben 432 millió eurót tett ki 
Szerbia folyó fizetési mérleg hiánya 2021 első félévében 432 millió eurót (506,9 millió dollár) tett ki, szemben a tavalyi 
évhasonló időszakában mért 1,287 milliárd eurós hiánnyal. Az áruforgalom az első félévben 2,52 milliárd eurós hiányt 
mutatott, míg a szolgáltatások kereskedelme 817 millió eurós többletet ért el. 
 
Az első félévben kismértékben nőtt a Szerbiába érkező külföldi turisták száma 
2021 első félévében a Szerbiába látogató külföldi turisták száma 0,7%-kal, 263 774-re csökkent, viszont a külföldi turisták 
által Szerbiában töltött vendégéjszakák száma éves szinten 7,8%-kal, 785 429-re nőtt. A legtöbb turista (39 413 fő) 
Bosznia-Hercegovinából érkezett 59,7%-kal több, mint egy évvel korábban. Oroszországból 25 371, Észak-Macedóniából 
23 746 látogató érkezett az országba.  
 
A szerbiai bankok 38 milliárd dinárt kerestek tavaly a jutalékokból, de újabb díjak bevezetését tervezik 
2020 folyamán a szerbiai bankok mintegy 329 millió eurót kerestek különböző jutalékok és díjak címén. A bankok fő 
bevételi forrása a kamat megfizettetése, és ezáltal a bankok 2020-ban összesen 121,25 milliárd dinárt kerestek. A 
különböző díjakból és jutalékokból a bankszektor nettó jövedelme 38,7 milliárd dinár volt, ami körülbelül 329 millió euró, 
de ennek ellenére körülbelül 29 millió euróval kevesebb, mint a 2019-ben. A nagyszámú devizanyugdíjassal rendelkező 
bankok úgy döntöttek, hogy jutalékot számítanak fel október 1-jétől a külföldről érkező nyugdíjakért. 
 
A kormány 41 milliárdból újítja fel a vasútvonalat Szegedtől a szerb határig 
Felújítják és villamosítják a vasútvonalat Szegedtől a röszkei határig. A csongrád-csanádi megyeszékhely és Szabadka 
között teljes hosszban megújuló vasúti összeköttetés magyarországi szakaszának munkálataira biztosított forrást a 
kormány. A 13,3 kilométeres Szeged-Röszke vasútvonal átépítésével és villamosításával az érintett nagyvárosok, 
regionális központok elérhetősége javul. A kormány döntése szerint idén és jövőre összesen 40,9 milliárd forinttal járul 
hozzá a Szeged-Röszke vasúti vonalszakasz felújításához, villamosításához. A jelenleg 60 km/óra sebességű 
közlekedésre alkalmas pályaszakaszon 80-120 km/órás sebességgel járhatnak majd a vonatok. 
 
Ennyi jut agrártámogatásokra idén Szerbiában 
Agrártámogatásokra az idén mintegy 400 millió eurót fordít a szerb állam, többet, mint valaha. A gazdák élhetnek az 
IPARD-pályázatok adta lehetőségekkel, valamint az állam és a Világbank közös pénzügyi támogatásával, amely egyedi 
abban, hogy a beruházás felét, azaz 50 százalékát az állam téríti, 40 százaléka banki hitel, 10 százalékát pedig a 
pályázónak kell állnia. 
 
Rekordot döntött a búzatermés Szerbiában 
Befejeződött a búza betakarítása Szerbiában. Az idei szezon minden idők legmagasabb hozamát eredményezte, 
mintegy 3,4 millió tonnát arattak a gazdák. Az 595 ezer hektárról aratott termés átlaga 5,7 tonna hektáronként, amely 
az eddigi legjobb eredmény az országban. 
 
Szerbiában is kérhető a vakcina harmadik adagja 
A koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját augusztus 17-től kaphatják meg Szerbiában azok, akik gyenge 
immunválaszt adtak a vakcina első két adagjára. Először a legveszélyeztetettebbek, későbbiekben viszont bárki 
felveheti az oltás harmadik adagját. 
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Szlovákia 

 
Szlovákia gazdasága az év második negyedében hirtelen felgyorsult 
A GDP növekedése éves összehasonlításban, változatlan árakon számítva, elérte a 9,6%-ot. Folyó áron számítva a 2. 
negyedévben csaknem 24 milliárd euró összegű GDP keletkezett Szlovákiában, ami éves összehasonlításban 11,8%-os 
növekedést jelent. Így a szlovák gazdaság legjelentősebb növekedéséről van szó 2007 utolsó negyedéve óta. A magas 
növekedés főleg az összehasonlítási alap alacsony értékéből következik, mivel a koronavírus-járvány első hulláma idején 
elfogadott szigorú intézkedések miatt 2020 második negyedében jelentős gazdasági lassulás következett be. Ennek 
ellenére az éves gazdasági növekedés jelentősen megemelte a GDP-t, majdnem a járvány előtti 2019-es szintre. A 
legfontosabb gazdasági ágazatokban (ipar, autógyártás, nemesfémek) nőtt a termelés, illetve bővült a külföldi és a 
belföldi kereslet is.  
 
Egyre drágább az élelmiszer, az üzemanyag és a házépítés Szlovákiában 
Szlovákiában 2012 decembere óta nem nőttek olyan gyors ütemben az árak, mint júliusban: az árindex 3 százalékkal volt 
magasabb az egy évvel korábbinál. Júniusban még csak 2,9 százalék volt az éves infláció mértéke. A legnagyobb 
drágulást az élelmiszerek, az üzemanyagok és az építőanyagok kategóriájában mérték, az év elején pedig a cigaretta 
árszintje nőtt 16 százalékkal a jövedéki adó emelése miatt és a közlekedésben is jelentős áremelések történtek.  
 
A járvány kezdete óta csaknem ezer kiskereskedelmi vállalat szűnt meg Szlovákiában 
A kiskereskedelmi vállalkozók létük egyik legnehezebb időszakát élik meg a koronavírus-járvány okozta válság kezdete 
óta. A működésüket, kivéve azokét, amelyek létfontosságú életszükségleteket biztosítottak, lezárták a kormányzati 
előírások, amelyek gazdasági helyzetüket is befolyásolták. 2020 elejétől napjainkig 923 kiskereskedelmi vállalat szűnt 
meg Szlovákiában. Szlovákiában jelenleg összesen 29 706 kiskereskedő vállalkozik. 2018 óta számuk fokozatosan 
csökken. A megszűnt vállalkozások száma jóval meghaladja az egyes években újonnan alapítottakét: 2020-ban 623 
egységet zártak be, idén 300-at. Ezzel ellentétes a helyzet a vállalkozókkal - fizikai személyekkel, akik a kiskereskedelem 
területén üzletelnek, számuk folyamatosan nő. Míg 2018-ban 48 410 ember tevékenykedett ebben az ágazatban, 
jelenleg 5%- kal több, vagyis 50 585. 
 
Három nyitvatartási mód közül választhatnak a szlovákiai éttermek 
Három nyitvatartási mód közül kell választaniuk a szlovákiai éttermek üzemeltetőinek augusztus 16-tól, és a járványügyi 
adatoktól függően csak akkor működhetnek teljes kapacitással, ha kizárólag olyan vendégeket fogadnak, akik felvették 
a koronavírus elleni oltást. A második lehetőség, hogy az üzemeltető a beoltott vendégek mellett a negatív vírusteszttel 
rendelkezőket, illetve a fertőzésen már átesetteket is beengedi, de ebben az esetben korlátoznia kell vendégei számát. 
A legszigorúbb korlátozások pedig azokra a vendéglátóhelyekre vonatkoznak, amelyek nem tesznek különbséget 
vendégeik között, s mindenkit fogadnak. Ezek a korlátozások az éttermeken kívül a szállodákra, edzőtermekre, és 
múzeumokra, illetve a tömegrendezvényekre is vonatkoznak. 
 
Szlovákia 21 millió eurót kap kerékpárutak építésére 
Szlovákia 21 millió eurót kap az európai uniós támogatásból kerékpárutak építésére, korszerűsítésére és más olyan 
megoldásokra, amelyek hozzájárulnak a kerékpáros közlekedés fejlesztéséhez. A Zsolnai régióban tett látogatása során 
jelentette ezt be Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes, aki szerint a kerékpáros közlekedés fejlesztése 
nagy előnyökkel jár Szlovákia számára, többek közt segít a turizmus fejlesztésében és új, jobb munkahelyek 
teremtésében.  
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Szlovénia 

 
Szlovénia szigorított a határátlépésen 
Szlovénia szigorít a határátlépés szabályain, augusztus 23-tól azoknak is védettségi igazolást kell felmutatniuk a 
határokon, akik csak átutaznak az országon. A szigorítás alól kivételt képeznek a 15 év alatti kiskorúak, a határmenti 
ingázók, azok, akik ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel rendelkeznek Szlovéniában, továbbá a nemzetközi 
fuvarozók. A kormány megváltoztatta a maszkviselési szabályokat is, augusztus 23-tól ismét kötelező a szájmaszk a 
nyilvános rendezvényeken, zárt térben, és a szabadban is, ha az összejöveteleken száznál többen vesznek részt. A 
valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 936 644-en kaptak védőoltást, közülük 839 771-en már a második 
adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 54, illetve 48 százaléka. 
 
Szlovénia kereskedelmi többlete az első félévben 210 millió euróra csökkent 
Szlovénia 210,6 millió eurós (247,7 millió dolláros) kereskedelmi többletet könyvelt el 2021 első félévében, ami 
alacsonyabb, mint a 2020 azonos időszakában mért 829 millió eurós többlet. A hathavi export az előző évhez képest 
18,9%-kal, 19,2 milliárd euróra, míg az import 24,9%-kal, 19 milliárd euróra nőtt. A vizsgált időszakban az Európai Unió 
volt Szlovénia fő kereskedelmi partnere, az oda irányuló export értéke 12,7 milliárd eurót, míg az onnan származó 
behozatal értéke 12,8 milliárd eurót tett ki. 
 
A Szlovéniába érkező külföldi turisták száma júniusban 42,1%-kal emelkedett 
A júniusban Szlovéniába látogató külföldi turisták száma éves szinten 42,1%-kal,125 959-re, az általuk az országban 
töltött vendégéjszakák száma pedig 57,7%-kal 317 530-ra nőtt. A legtöbb turista Ausztriából (15%), Magyarországról 
(9%), Csehországból (7%) és Olaszországból (6%) látogatott Szlovéniába. 2021 első felében a turisták száma éves 
összevetésben 37,8%-kal 572 665-re, míg a vendégéjszakák száma 32,6%-kal, 1 696 696-ra csökkent. 
 
Szlovéniában 2%-os volt az infláció júliusban 
Szlovéniában a fogyasztói árak júliusban 2%-kal nőttek éves összehasonlításban, miután júniusban 1,4%-kal 
emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján az árak júliusban 0,4%-kal nőttek a júniusi 0,6% -os növekedést követően. 
2021 első hét hónapjában a fogyasztói árindex 0,9%-kal emelkedett. 
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Európai Unió 

 
Ősszel kezdődhet az uniós támogatások kifizetése 
Hazánk 7,2 milliárd euró támogatást igényelhet az uniós Helyreállítási Alapból. A helyreállítási tervünket még nem 
fogadták el, de szeptember végéig elkészülhet a magyar program értékelése - tudta meg a növekedés.hu az EB 
budapesti képviseletétől. A hétéves költségvetésből nekünk jutó részből azonban már idén kaphatunk forrást. 
 
Lassult a gazdasági aktivitás növekedése az euróövezetben 
Lassult júliushoz képest a gazdasági aktivitás növekedése augusztusban az euróövezetben a londoni IHS Markit 
gazdaságkutató intézet beszerzési menedzserek körében végzett felmérése alapján. A Markit augusztusi felmérésének 
előzetes adatai alapján a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok összesítésével képzett kompozit BMI kéthavi 
mélypontra, 59,5 pontra süllyedt a júliusi 60,2 pontról, ami két évtizedes csúcs volt. Elemzők kevésbé romló mutatóra, 
59,7 pontra számítottak. 
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Romlott a fogyasztói bizalom az EU-ban  
Romlott a fogyasztói bizalom az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban - derült ki az Európai Bizottság 
előzetes gyorsbecsléséből. A 19 országot tömörítő eurózónában 0,9 ponttal, mínusz 5,3 pontra csökkent augusztusban 
a fogyasztói bizalmi index. Elemzők kevésbé romló mutatóra, mínusz 5 pontra számítottak. 
  
Ilyen még nem történt az euróövezetben 
Először ment 100 százalék fölé az euróövezet GDP-arányos államadóssága - adta hírül az MTI. Az idei első negyedévben 
Észtországban volt a legkisebb mértékű, 18,5 százalékos a GDP-arányos államadósság; Magyarországon 81 százalékon 
állt. 
 
Javuló munkanélküliségi statisztika az EU-ban 
Kis mértékben csökkent a munkanélküliség az Európai Unióban az egy évvel ezelőttihez képest. Az Eurostat adatai 
szerint júniusban 14 millió 916 ezer volt az állástalanok száma az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy 7,1 százalékos volt a 
munkanélküliség, 0,2 százalékkal alacsonyabb, mint májusban, illetve, mint tavaly júniusban. Magyarország a hatodik 
legjobb helyezést érte el az uniós rangsorban, 4 százalékos munkanélküliségi rátájával. Ennél csak Lengyelország, Málta, 
Hollandia, Németország és Csehország produkált jobb adatot. 

 
Az EU szigorúbb határértéket vezet be az élelmiszerek rákkeltőanyag-tartalmára vonatkozóan 
Az Európai Bizottság szigorúbb határértékeket vezet be az élelmiszerekben található nehézfémekre - így a kadmiumra 
és az ólomra - vonatkozóan, azzal a céllal, hogy csökkentse a táplálékok rákkeltőanyag-tartalmát - olvasható a brüsszeli 
testület sajtóközleményében. 

 
Jövőre utasregisztrációs rendszert vezet be az EU 
Jövő év végére működésbe léphet az európai uniós utasregisztrációs rendszer (ETIAS), amelynek keretében kizárólag 
vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel léphetnek majd be harmadik országbeli állampolgárok a 
közösség területére. 
 
A vártnál gyengébben teljesített az euróövezet ipara 
Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) csütörtökön közölte, hogy havi összevetésben szezonális kiigazítással 
számolva 0,3 százalékkal csökkent az euróövezet 19 tagállamának ipari termelése júniusban nem végleges adatok 
szerint. Elemzők, kisebb, 0,2 százalékos csökkenést vártak a májusban mért 1,1 százalékos esés után.   
 
Lemarad a felnőttképzésben az EU, főleg Közép-Európa 
Jelentősen elmaradt felnőttoktatási céljainak teljesítésétől az Európai Unió (EU) egésze, és Közép-Európa országai az 
átlagnál is rosszabbul állnak, ami hosszabb távra visszafoghatja a fenntartható növekedést - figyelmeztettek 
jegyzetükben az Erste csoport elemzői. A felnőttoktatás kiterjesztését a technológiai átalakulás és az automatizálás 
teszi a fenntarthatóság egyik feltételévé, a közép-európai országokban pedig az elmúlt években a munkaerő nyugatra 
áramlása és a munkaerő-hiány is növelte a fontosságát. 
 
Heves vita várható a távmunka európai szintű szabályozásáról ősszel 
Az elmúlt év bőséges gyakorlatot kínált a távmunkával kapcsolatosan. Eljött az ideje, hogy a húsz évvel ezelőtti európai 
szabályozást frissítsék és már készülnek az erre vonatkozó javaslatok. A távmunkáé a jövő? Az AXA Bank Belgium 
alkalmazottai számára - úttörőként - a válasz már egyértelmű, mert szeptember elsejétől a szakszervezettel kötött 
megállapodás részeként eldönthetik, hogy otthon vagy az irodában dolgoznak. A járvány végéhez közeledve az európai 
szervezetek visszatérnek a munka tervezéséhez. 
 
Az EU támogatja az afrikai kontinensen történő oltóanyaggyártást 
A koronavírus-járvány világméretű leküzdése érdekében az Európai Unió az év végéig több mint 200 millió adag vakcinát 
juttat alacsony és közepes jövedelmű országoknak, valamint segíti az oltóanyagokhoz, a gyógyszerekhez és 
egészségügyi technológiákhoz való hozzáférést Afrikában – közölte az Európai Bizottság közleményében.  
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FÁK-térség 

 
Öt területen erősíti orosz kapcsolatát Magyarország 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztus 24-én fogadta Budapesten Szergej Lavrov orosz 
külügyminisztert. Szijjártó Péter az esemény utáni sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban az 
ország sokat nyert a jó magyar-orosz együttműködésen, és ezeket a sikertörténeteket a jövőben is folytatni kívánják a 
felek és beszédében öt területet nevezett meg. Először is a koronavírus elleni vakcinák terén folytatott együttműködést, 
amelynek kapcsán elmondta, előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy a Debrecenben felépülő Nemzeti 
Oltóanyaggyárban a jövő év végétől ennek a készítménynek az előállítása is megkezdődhessen. Másodikként a 
kölcsönös beruházásokat említette, példaként említve, hogy a Mol gumibitumen üzemet létesít Tatárföldön, illetve az 
Arnyeszt orosz kozmetikai vállalat a tervek szerint gyártóbázist hoz létre Alsózsolcán. A harmadik terület a közlekedési 
ipar, azon belül is a vasúti kocsik gyártása. Ezt követően az energiabiztonságot emelte ki, és leszögezte, hogy az Északi 
Áramlat-2 gázvezetékről kötött megállapodás minden korábbi képmutató vitát zárójelbe tesz, valamint világossá teszi 
Oroszország meghatározó szerepének fennmaradását Európa gázellátásában. Végül a légi közlekedésről is beszélt, 
hangsúlyozva, hogy a WizzAir bázist hoz létre Szentpéterváron, a Budapest és Moszkva közötti járatok számát a 
jelenlegi heti négyről hétre emelik, továbbá közvetlen összeköttetést teremtenek a magyar főváros és Jekatyerinburg 
között. 
 
Oroszország: „A Nyugat nem kényszeríthet külső értékeket Afganisztánra” 
Vlagyimir Putyin orosz elnök az Angela Merkel német kancellárral folyatott augusztus 19-i moszkvai tárgyalások után 
kijelentette, hogy Oroszországnak nem szabad az Egyesült Államok kivonulásának következményeivel foglalkoznia. 
Putyin anélkül, hogy az Egyesült Államokat megnevezte volna, sürgette, hogy vessenek véget az „idegen értékek 
erőltetése felelőtlen politikájának, valamint annak, hogy más országokban külföldi modellek szerint próbálják felépíteni 
a demokráciát anélkül, hogy figyelembe vennék a helyi történelmi, vallási és nemzeti sajátosságokat”. Felhívta a 
figyelmet arra, Délkelet-Ukrajnában augusztusban egyre gyakrabban sértik meg a fegyvernyugvást, és hogy a kijevi 
parlamentben egy sor olyan törvény van előkészületben, amelyek elfogadása a gyakorlatban ezeknek a 
megállapodásoknak a felmondását jelentené, valamint leszögezte, hogy a Fehéroroszágban kialakult helyzetet az 
ország polgárainak külső beavatkozás nélkül kell megoldani. 
 
Oroszország: eddig 43 millió embert oltottak be 
Több mint 43 millió embert oltottak be Oroszországban a Covid-19 ellen a védőoltás mindkét komponensével - 
jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter újságíróknak pénteken Moszkvában. A tárcavezető 
elégtelennek nevezte ezt a számot és a vakcina beadatására hívta fel a lakosságot. Mint mondta, az ország összes 
régiójában legalább egy hétre való oltóanyag áll rendelkezésre.   
 
Oroszország: külföldi ügynökké nyilvánították a vezető független tévécsatornát 
Külföldi ügynökké nyilvánították a Dozsgy (Eső) nevű független tévécsatornát Oroszországban, vagyis a választások 
közeledtével a hatóságok fokozzák a nyomást a kritikus médián. Az igazságügyi minisztérium bejelentése szerint a már 
kizárólag az interneten sugárzó Dozsgy mellett a Vázsnij Isztorij (Fontos Történelem) oknyomozó portált, illetve hét 
újságírót is külföldi ügynöknek minősítettek. 
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Azerbajdzsán: csökkentek a külföldi befektetések 
Az Állami Statisztikai Bizottság jelentése alapján az idei év első 7 hónapjában a külföldi országok és a nemzetközi 
szervezetek 2,423 milliárd manatot (1,43 milliárd dollár) fektettek be Azerbajdzsánban állóeszközök formájában. Ezen 
befektetett összeg 93,3%-a az Egyesült Királyságból, Svájcból, az USA-ból, Törökországból, Japánból, Norvégiából, 
Malajziából, Franciaországból érkezett, valamint orosz és iráni befektetőkhöz köthetők. A befektetett összeg 10,4 %-kal 
kevesebb az előző év azonos időszakához képest. 
 
Kazahsztán: növelni kívánják az olajkitermelést 2022-ben 
A kazah hatóságok azt tervezik, hogy 2022 -ben 87,9 millió tonnára növelik az olajkitermelést – jelentette ki Aszet 
Irgaliev, nemzetgazdasági miniszter augusztus 24 -én. "Jövőre az olajtermelés 87,9 millió tonna lesz, 2026 -ra pedig 107,4 
millió tonnára nő" - mondta a kormányülésen. Kazahsztán olajtermelése 2020 -ban 85,7 millió tonna volt, idén pedig 86 
millió tonna kitermelését tervezik. 
 
Üzbegisztán: Oroszország és Üzbegisztán logisztikai folyosókat alakít ki az országok között  
Alekszej Overcsuk orosz miniszterelnök -helyettes és Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök megbeszélést tartott 
Taskentben, ahol aláírták az országok közötti logisztikai folyosók fejlesztésének ütemtervét. A dokumentum 
meghatározza azokat az együttműködési formákat, amelyeknek hozzá kell járulniuk a vám- és egészségügyi eljárások 
"javításához", valamint az áruk mozgási rendszerének egyszerűsítéséhez. Különösen az Agroexpress rendszeres 
vonatjárat létrehozását tervezik, amelyen keresztül a "zöld folyosó" elvét alkalmazva a mezőgazdasági termékek 
szállítása Üzbegisztánból Oroszországba nem haladná meg az öt napot. 
 
Üzbegisztán: nyilvántartásba veszik a helyben előállított Szputnyik V-t 
Az Egészségügyi Minisztérium augusztus 21-i közleménye szerint hamarosan regisztrálják a COVID-19 elleni Szputnyik 
V vakcinát, amelyet a helyi Jurabek Laboratories-ban fognak előállítani. Az Állami Szakértői és Szabványügyi Központ 
öt napon belül felülvizsgálja az így előállított vakcinák laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit. Korábban a Jurabek 
Laboratories képviselője elmondta, hogy a kezdeti szakaszban a vállalat havonta legfeljebb kétmillió adag vakcina 
előállítását tervezi. 
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Kína 

 

Durva lépésekkel, de sikerült megfékeznie a delta variánst Kínának 
Utoljára hét héttel ezelőtt volt olyan, hogy Kínában egyetlen helyi koronavírus-fertőzés átadásos esetet sem közöltek, 
most hétfőn ez újra megtörtént, ami arra utal, hogy a kíméletlen járványügyi lépések hatására sikerült elfojtaniuk a delta 
variáns miatti fertőzés-fellángolást. Július 20-án jelentették keleti Nanjing tartományból egy kikötői rakodómunkásról, 
hogy helyben átadott koronavírus-fertőzése van, mégpedig a nagyon fertőző delta variáns miatt. Erre a zéró toleranciájú 
(nulla esetszámra törekvő) kínai járványügy a teljes kikötőt is lezárta és több tízmillió embert zárt karanténba, szigorú 
kontaktkutatást hajtott végre, hogy a tavaly tavaszi eredeti járvány óta legsúlyosabb járvány fellángolást el tudja fojtani. 
 

Elfogadták a kínai GDPR-törvényt, de nagyon más, mint az európai 
Törvényt fogadott el Kína annak megakadályozására, hogy a nagy internetes cégek visszaéljenek az internetre felkerülő 
személyes adatokkal. Az új jogszabály hasonlít az Európai Unióban három éve elfogadott Általános Adatvédelmi 
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Rendelethez (GDPR), de nagy különbség, hogy nem korlátozza a kínai kormány, illetve a kormánypárt személyes 
adatokhoz való hozzáférését. A jogszabály elfogadására az utóbbi években elszaporodott internetes csalások, de 
mindenekelőtt a felhasználóknak az adatok kiszivárgása láttán növekvő aggodalma miatt került sor. Az AP amerikai 
hírügynökség megjegyzése szerint a törvény tovább növeli a kormányzó Kínai Kommunista Párt által az internetes 
ágazatra gyakorolt nyomást. 
 

Koronavírus: már készül a Sinopharm-vakcina a delta variáns ellen 
A delta variáns miatt Vuhan városában ismét megjelent a koronavírus, azután, hogy közel egy éve nem regisztráltak 
fertőzöttet a kínai városban, ami a járvány első gócpontja volt tavaly télen. Az első delta variánssal fertőzött esetet 
augusztus 2-án találták a városban. A járvány berobbanásától tartva a vakcinafejlesztést végző China National Biotec 
Group vezetője közölte, hogy felgyorsítanák a preklinikai vizsgálatokat a delta-specifikus vakcinára és amilyen gyorsan 
csak lehetséges, veszélyhelyzeti engedélyt kérnének az oltóanyagra. 
 

Kellemetlen hírek érkeztek Kínából - Újra odacsap a koronavírus a gazdaságnak? 
A várakozásoknál is nagyobb ütemben lassult a kínai ipar és kiskereskedelem növekedése júliusban, amikor az ország 
több területén ismét felbukkant a koronavírus-járvány, egyes régiókban pedig heves esőzések okozta áradások 
pusztítottak. A Kínai Statisztikai Hivatal adatai szerint az ipari termelés júliusban 6,4 százalékkal növekedett éves 
összevetésben. Elemzők 7,8 százalékos bővülést valószínűsítettek a júniusban jegyzett, 8,3 százalékos növekedést 
követően. Havi összevetésben júliusban 0,30 százalékos bővülést regisztráltak az előző hónaphoz képest, míg az év első 
hét hónapját tekintve a kínai ipar 14,4 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakával összevetve. 
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Törökország 

 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya júniusban volt a legalacsonyabb az elmúlt 8 hónapban 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya júniusban közel 1,13 milliárd dollárra (9,68 milliárd TL) csökkent, ami az 
idei legalacsonyabb összeg, és az egész éves hiány is tovább csökkent a növekvő export és az idegenforgalmi bevételek 
növekedésének köszönhetően. A hiány tavaly júniusban 3,08 milliárd dollárt, míg idén májusban 3,2 milliárd dollárt tett 
ki. 
 
9,8 milliárd dollár volt a török költségvetési hiány az év első 7 hónapjában 
A török költségvetési hiány 78,3 milliárd török lírát (9,8 milliárd dollár) tett ki az év első hét hónapjában. Ez jelentős 
javulás az előző év azonos időszakának 139 milliárd lírás (21,3 milliárd dollár) hiányához képest. Törökország 
költségvetési bevételei éves összevetésben 34%-kal, 726,1 milliárd lírára (91 milliárd dollár), a költségvetési kiadásai 
18,1%-kal 804,4 milliárd lírára (100,6 milliárd dollár) nőttek a vizsgált időszakban.  
 
Elszabadult az infláció Törökországban 
Törökországban a fogyasztói árak éves inflációja júliusban több mint kétéves csúcsára, 18,95%-ra emelkedett, a júniusi 
17,53%-ról, ami meghaladja a 18,5%-os piaci várakozásokat, és éppen a jegybank irányadó, 19%-os kamatszintje alatt 
van. A várakozásoknál nagyobb áremelkedés egyre nagyobb nyomást gyakorol a jegybankra, hogy szigorúan tartsa a 
monetáris politikáját. A bank középtávon 5%-os célértékét tűzött ki. A török statisztikai intézet szerint a fogyasztói árak 
havi alapon 1,8%-kal emelkedtek, szemben az elemzői konszenzusban szereplő 1,54%-kal, de valamivel lassabb 
ütemben, mint az előző hónapban, amikor 1,94% volt a drágulás. Az emelkedést elsősorban az élelmiszer-, lakás-, 
étterem- és szállodai szektor hajtja. 
 
Törökország ipari termelése a várakozásokat felülmúlva, 23,9%-kal nőtt 
Törökországban a naptárhatással kiigazított ipari termelés júniusban 23,9%-kal nőtt 2020 azonos hónapjához képest, 
míg havi összevetésben 2,3%-kal emelkedett. Mivel az ipari termelés megőrizte a növekvő tendenciát júniusban, az 
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elemzők szerint a második negyedévben erős gazdasági növekedés várható. A növekedés főként a feldolgozóipar 
24,8%-os bővülésének volt köszönhető. 
 
Törökország külkereskedelmi hiánya 11,4%-kal csökkent az első félévben 
Törökország külkereskedelmi hiánya 21,16 milliárd dollár (178 milliárd TL) volt 2021 első félévében, ami 11,4%-os 
csökkenést jelent a tavaly január-júniusi időszakhoz képest. Júniusban a külkereskedelmi hiány 2,85 milliárd dollárt tett 
ki, ami 0,2%-os csökkenést jelent májushoz képest. A török export júniusban 47%-kal, 19,77 milliárd dollárra nőtt az előző 
év azonos időszakához képest, míg az import 38,7%-kal 22,6 milliárd dollárra bővült. 
 
Kevesebb török maradt munka nélkül 
Törökországban júniusban már a harmadik egymást követő hónapban csökkent a munkanélküliség, részben a gazdaság 
élénkülésének hatására. A munkanélküliségi ráta júniusban 10,6 százalékra süllyedt a májusi 13,2 százalékról és az áprilisi 
13,9 százalékról. Törökországban az idén eddig kétszer, januárban (14,2 százalék) és áprilisban (13,9 százalék) nőtt havi 
összevetésben a munkanélküliség. A munkanélküliek száma májushoz képest 66 ezerrel, 3 millió 399 ezerre csökkent. A 
15-24 év közöttiek körében a munkanélküliségi ráta havi bázison 24 százalékról 22,7 százalékra süllyedt. 
 
A török gépek exportjának értéke elérte a 13 milliárd dollárt az első 7 hónapban 
A török gépek exportjának értéke elérte a 13 milliárd dollárt az idei év első hét hónapjában, ami közel egyharmados 
növekedést jelent a tavalyi évhez képest és 16%-kal nőtt 2019 azonos időszakához viszonyítva. A gépipari kivitel fő piacai 
Németország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság voltak, az export értéke elérte a 3 milliárd dollárt. 
 
Tovább nőtt az EU-ba irányuló török autóexport 
A török autóipar, amely az ország exportjának motorja (a teljes kivitel 13,5%-át adja), 2021 első hét hónapjában mintegy 
24%-kal növelte eladásait az Európai Unió országaiba, a kivitel értéke elérte a 10,7 milliárd dollárt. Az iparág összesen 
16,3 milliárd dollár értékben exportált járműveket a vizsgált időszakban. Az autóipar tekintetében a legfontosabb 
exportpartner Németország (2,4 milliárd dollár), Franciaország (1,8 milliárd dollár) és Olaszország (1,2 milliárd dollár) 
voltak. 
 
Törökország több mint 10 millió turistát fogadott 2021 első 7 hónapjában 
2021 első hét hónapjában 10,88 millió külföldi turista érkezett Törökországba, mely 85,44%-os emelkedést jelent az 
előző év azonos időszakához képest, azonban 78%-kal alacsonyabb a koronavírus-járvány előtti 2019-es adatoknál. A 
legnépszerűbb desztináció Isztambul volt (3,85 millió látogató), melyet Antalya (3,26 millió látogató) és Edirne (1,22 
millió látogató) követett. A külföldi turisták 15,41%-a Oroszországból, 12,5%-a Németországból, 11,08%-a Ukrajnából, 
4,85%-a Bulgáriából, 4,3%-a pedig Iránból érkezett. 
 
Törökország átfogó szabadkereskedelmi egyezményekkel szeretné fellendíteni az exportot 
Törökország átfogó szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére törekszik az export növelése, az ipar 
versenyképességének erősítése és a külföldi tőke vonzása érdekében. Átfogó szabadkereskedelmi tárgyalások folynak 
jelenleg Japánnal, Thaifölddel és Indonéziával, Ukrajnával, valamint Peruval, Ecuadorral, Kolumbiával és Mexikóval. 
Törökország célja az USA-val és Kínával folytatott együttműködés továbbfejlesztése, új együttműködési területek 
feltérképezése. 
 
Törökország megkezdte katonáinak kivonását Afganisztánból 
Törökország megkezdte katonáinak kivonását Afganisztánból augusztus 25-én. Ankara a közelmúltban többször 
jelezte, hogy "amíg az afgán nép akarja", a török csapatok készek továbbra is ellátni az afgán főváros, Kabul 
repülőterének üzemeltetését. Az ország több egyeztetés, valamint a jelen helyzet és körülmények felülvizsgálata után 
döntöttek a kivonulás mellett. A NATO-tag Törökország katonái 2002 óta teljesítettek szolgálatot az ázsiai országban, 
ahol a legutóbbi időkben mintegy 500-600-an tartózkodtak. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta, hogy 
egyelőre "óvatos optimizmussal" fogadják az Afganisztánban újonnan hatalomra került tálib vezetők üzeneteit.  
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Erdogan nem engedi be Törökországba az uniós államok afgán segítőit 
Törökország nem fogadja be az európai uniós tagállamok afgán segítőit, akik a tálibok megtorlásától tartva menekültek 
el hazájukból – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő a Charles Michellel, az uniós tagállamok vezetőit 
tömörítő Európai Tanács elnökével folytatott telefonbeszélgetésében. 
 
Törökország 295 kilométeres falat épít az afgán menekültek beáramlásának megakadályozására 
295 kilométer hosszú falat épít a török kormány az ország Iránnal közös határára, hogy kívül tartsa az Afganisztánból 
érkező menedékkérőket. A falnak eddig 150 kilométere készült el, amint azt Hulusi Akar török védelmi miniszter 
elmondta.  A határfalat még július végén kezdte építeni a török kormány. Ekkor még az embercsempészek és terroristák 
megállítása volt a fal megépítésének hangsúlyosabb indoka. 
 
Törökországban szinte teljesen megfékezték a pusztító erdőtüzeket 
Törökország ázsiai részén július 27-én lobbantak fel az első erdőtüzek, amelyek az üdülőövezeteiről híres Mugla és 
Antalya tartományban végezték a legnagyobb pusztítást. Csak Muglában több mint 66 ezer hektár erdő vált a lángok 
martalékává, és csaknem 38 ezer embert kellett evakuálni. Augusztus 10-re szinte teljesen sikerült megfékezni azokat 
az erdőtüzeket, amelyekből az azt megelőző két hétben legkevesebb 270 ütött ki szerte az ország területén. 
 
Egyre több áldozatot követel a törökországi áradás 
Halálos áldozatokat követeltek az észak-törökországi áradások, a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak. 
Emellett tart a súlyosan megrongálódott épületek bontása, valamint az egyéb romok eltakarítása is. Törökországban a 
fekete-tengeri partvidék a legcsapadékosabb, így az árvíznek és a földcsuszamlásoknak is a leginkább kitett térség. 
Ráadásul a térségben a települések sűrűn lakottak, a lakóházak egy része ártéren épül fel rossz minőségben. A régióra 
egy nap alatt az éves csapadékmennyiség mintegy harmada hullott. 
 
Az oltatlanoknak kötelező lesz a tesztelés Törökországban 
Törökországban az oktatásban, a belföldi utazáshoz, valamint egyes szórakozási lehetőségek és közösségi 
eseményeknél is negatív PCR-tesztet követelnek azoktól, akik nem oltatják be magukat a koronavírus ellen. Az 
iskolákban szeptember 6-án indul a jelenléti oktatás, és azoktól a tanároktól, illetve iskolai dolgozóktól, akik nem oltatják 
be magukat, hetente legalább két negatív PCR-teszt bemutatását követelik meg, és így járnak majd el az oltatlan 
egyetemi hallgatókkal és a felsőoktatási alkalmazottakkal is. 
 
Már idén forgalomba kerülhet a török traktorcsoda: ettől mindenkinek leesik az álla 
Egy török gépgyártó, a ZY Electric Tractor egy teljesen elektromos meghajtású traktort fejlesztett ki. A hírek szerint a 
gép tömeggyártása még idén elkezdődhet. A ZY elektromos traktora elsőre úgy néz ki, mint egy átlagos, zárt 
vezetőfülkével rendelkező munkagép. A motorháztető alatt azonban nem egy dízelmotor, hanem egy óriási 
akkumulátor kapott helyet, ami 95 kWh energiát képes tárolni. Az akkumulátor körülbelül 5, de legfeljebb 7 órányi 
munkavégzést tesz lehetővé. A traktor akkumulátora kompatibilis az elektromos autók töltőpontjainak csatlakozóival, 
de a gazdaságban is feltölthető lesz akár 45 perc alatt. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Afganisztán lebénítja Amerikát a nagyvilágban? - Joe Biden első féléve 
Joe Biden első elnöki féléve – a belügyekkel ellentétben – nem hozott jelentős lépéseket a külpolitika terén. A Kínára 
való fókuszálás változatlan, a világ más ügyeiben pedig még nem láthatók kidolgozott új tervek. Az amerikai külpolitika 
jórészt Donald Trump örökségére támaszkodik, főként Kínával és a migrációval kapcsolatban. Több területen 
visszalépés vagy ácsorgás mutatkozik (Közel-Kelet), és veszteségekkel is számolni kell (Irán). 
 
Katasztrofális áradások voltak az USA-ban, tucatnyian meghaltak és jóval többen eltűntek 
Súlyos áradások sújtották szombaton az egyesült államokbeli Tennessee állam középső részét, a heves esőzések okozta 
árvizekben legalább tíz ember életét vesztette, és a hatóságok közel harmincat eltűntként tartanak nyilván. 
 
Washington újabb szankciókkal sújtja Moszkvát 
A Joe Biden elnök vezette amerikai kormányzat az Egyesült Királysággal egyetértésben további szankciókat vetett ki 
kilenc orosz állampolgár és a moszkvai vegyifegyver-programhoz kötődő két szervezet ellen pénteken, Alekszej Navalnij 
orosz ellenzéki politikus megmérgezésének évfordulóján - jelentette be pénteki közleményében az amerikai 
külügyminisztérium. 
 
Hiperszonikus repülőgépet fejlesztenek Amerikában, a légierő is tolja bele a pénzt 
60 millió dolláros tőkebefektetést kapott az Egyesült Államok légierejétől és több kockázati tőkealaptól a Hermeus 
Corporation, egy Georgia állambeli startup, amely a világ első többször használatos hiperszonikus repülőgépének 
kifejlesztésén dolgozik – írja a Defense News. 
 
Az amerikaiaknak semmi se drága, ha Kínáról van szó 
Az élesedő amerikai-kínai feszültség, a két gazdaság szétválasztására irányuló washingtoni törekvések komoly 
következményekkel járnak a globális csipgyártásban, és rövid távon veszélyeztetik Joe Biden klímacéljainak 
megvalósítását. 
 
Úgy terjed a delta-variáns, hogy az Egyesült Államok is engedélyezi a harmadik oltást 
Az amerikai kormány szerdán közölte, hogy a koronavírus elleni oltások emlékeztető dózisát szeptember 20-tól kezdve 
minden állampolgár számára széles körben elérhetővé teszik. Indoklásuk szerint így akadályozható meg hatékonyan a 
koronavírus delta-változatának egyre erőteljesebb terjedése. A leginkább a Johnson & Johnson (Janssen) készítményét 
akarják beadni az érintetteknek. 
 
Vízkorlátozás lesz az aszály miatt a Colorado folyó menti államokban 
2022-ben több, a Colorado folyó vízgyűjtő területén fekvő államban vízkorlátozást vezet be az Amerikai Egyesült 
Államok kormánya. Korábban soha nem történt ilyen, az idei rekordméretű aszály miatt azonban vízhiányt hirdettek, a 
szakértők szerint pedig a délnyugati államok számára ez egy jelzés arra vonatkozóan, ami a jövőben várható. 
 
NYT: Amerika elvesztette az afganisztáni háborút, súlyos következményei lesznek 
Mind a világra, mind Amerikára nézve súlyos következményei lesznek a tálibok győzelmének – írja véleménycikkében a 
New York Times szerzője. Bret Stephens felidézte, hogy Joe Biden amerikai elnök július 8-án megvédte az afganisztáni 
csapatkivonásokról szóló döntést, és több újságírói kérdésre is válaszolt. Az elnök akkor még tagadta, hogy a tálibok 
hatalomátvétele elkerülhetetlen lenne. Az afgánoknak van körülbelül háromszázezer jól felszerelt katonájuk, amit a 
légierő is támogat, szemben a tálibok 75 ezer katonájával – mondta akkor Biden.  
 
Nem egészen következetes Joe Biden energiapolitikája 
 A demokrata elnök az év elején sóval hintett be egy már építés alatt álló kanadai-amerikai olajvezetéket, most pedig 
autokráciáktól várja a fokozottabb kitermelést. 
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Elon Musk csillagai kiolthatják a valódiak fényét 
A Space Exploration Technologies vagy röviden SpaceX amerikai űrkutatási vállalat – amelyet 2002-ben a dél-afrikai 
származású Elon Musk alapított – ritkán vásárol fel más cégeket vagy egyesül velük, azonban jelenleg kivételt tettek: 
felvásároljak a Swarm-ot, ami egy olyan technológiai startup, amely kis műholdak gyártásáról ismert – figyelt fel az 
üzletre a Newsnation USA című portál. 
 
Nőtt az USA ipari termelése 
Júliusban a várt 0,5 százalék helyett 0,9 százalékkal nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban a júniusi 0,2 százalékos 
havi növekedés után. Az ipari termelésen belül a feldolgozóipari termelés 1,4 százalékkal nőtt a várt 0,6 százalékos 
növekedés helyett. Az előző hónapban 0,3 százalékkal csökkent a feldolgozóipari termelés havi bázison. 
 
Kétéves kortól kötelező lesz a maszk Chicagóban 
Péntektől kezdve kötelezővé teszik a maszkviselést Chicagóban. Az intézkedést kedden jelentettek be, miután a 
városban 400 fölé emelkedett a hétnapos mozgóátlag. A szabályozás értelmében a beltéri helyiségekben minden két 
évnél idősebb embernek maszkot kell viselnie, függetlenül attól, hogy beoltották-e. Az éttermekben és bárokban a 
fogyasztás idejére le lehet venni a maszkot, valamint a borbélynál vagy fodrásznál is eltávolítható, ameddig szükséges. 
Ezenfelül a munkahelyeken, irodaházakban is levehető a maszk, ha a dolgozók legalább két méter távolságot tudnak 
tartani egymástól. A város tisztségviselői szerint a fertőzöttek számának meredek emelkedéséért a delta-variáns a 
felelős. 
 
Zsugorodott a fehér lakosság részaránya az utóbbi évtizedben az Egyesült Államokban 
Ez az első alkalom az amerikai népszámlálások történetében, hogy a fehér lakosság aránya csökkent. A fehér lakosság 
részaránya 8,6 százalékkal zsugorodott 2010 és 2020 között az Egyesült Államokban – derült ki az amerikai statisztikai 
hivatal csütörtökön közzétett adataiból. Mindemellett most is a legnagyobb népességcsoportot alkotják mintegy 204 
millió fővel, ami a 330 milliós összlakosság 61,6 százaléka. A statisztikai felmérés megállapította azt is, hogy az amerikai 
lakosság jóval kevertebb és változatosabb annál, mint amit a korábbi népszámlálások mutattak. Szakértők szerint ez 
mindenekelőtt a demográfiai változásokra, valamint az új statisztikai módszerekre vezethető vissza.     
 
A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek az amerikai termelői árak 
Éves bázison a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek a termelői árak júliusban az Egyesült Államokban, havi bázison 
pedig a szolgáltatások költségeinek növekedése ért el rekordszintet a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai 
intézete, a Bureau of Labor Statistics csütörtöki jelentése alapján. 
 
San Francisco gyakorlatilag mindenütt kötelezővé tette az oltást 
San Francisco város csütörtökön bejelentette, hogy az éttermek, bárok, edzőtermek és egyéb zárt szolgáltatóközpontok 
látogatása csak a koronavírus elleni védőoltás felvételével lehetséges - számol be a Reuters. A város vezetése így akar 
harcolni a gyorsan terjedő delta variáns ellen. 
 
Az újranyitó vidámparkok lökték meg a Walt Disney profitját 
Az elemzőket megszégyenítő gyorsjelentést tett közzé a Walt Disney, amelynek vidámparkjaiban ismét tömegek 
tolonganak, miközben stream-szolgáltatásaira már 174 millióan fizetnek elő világszerte. 
 
Hatalmas illegális bevándorlási hullám érte el Amerikát, az ezredforuló óta nem volt ilyen 
Meghaladta a 212 ezret az illegális határátlépési kísérletek száma az amerikai-mexikói határon júliusban, ez a 
legmagasabb szám az ezredforduló óta, amikor 223 305-en próbáltak bejutni az országba - derül ki az amerikai kormány 
csütörtökön közzétett adataiból. 
 
Padlón az amerikai költségvetési hiány 
Júliusban 302 milliárd dollár volt az amerikai költségvetés hiánya, soha nem volt ekkora a deficit ebben a hónapban, 
mivel továbbra is magasak voltak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kiadások. Az amerikai pénzügyminisztérium 
adatai szerint a költségvetés hiánya tavaly júliusban 63 milliárd dollár volt. Idén júliusban a költségvetés bevétele 262 
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milliárd dollárt tett ki, 54 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál, míg a kiadása 10 százalékkal, 564 milliárd 
dollárra mérséklődött. 
 
Évfordulós szankciókat tervez az USA Fehéroroszország ellen 
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök újraválasztásának egyéves évfordulója alkalmából az Egyesült Államok újabb 
szankciókat vezet be Fehéroroszországgal szemben – derül ki Joe Biden amerikai elnök hétfői bejelentéséből. A Fehér 
Ház közlése szerint a mostani elnöki rendelet lehetővé teszi a Biden-adminisztráció számára, hogy szankciókat vezessen 
be a Lukasenka-kormány további tagjaival szemben, beleértve a fehérorosz gazdaság biztonsági, energetikai, 
dohányipari, építőipari és szállítási ágazatában tevékenykedő személyeket is. Az amerikai pénzügyminisztérium 
bejelentette, hogy büntetőintézkedéseket vezetnek be például a pénzmosással vádolt Fehérorosz Olimpiai Bizottság, 
valamint a Beloruszkalij OAO nevű állami vállalat ellen, amely a vádak szerint illegálisan finanszírozza a kormányt. 
 
Kötelező lesz az amerikai tőzsdei cégeknek nőket, feketéket vagy LMBTQ-személyeket alkalmazni 
Ráadásul a vezetőségben. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elfogadta a Nasdaq javaslatát arra, hogy a náluk 
jegyzett vállalatok vezetésében növelni kell a „sokszínűséget” – írja a Forbes. Hozzátették: minden tőzsdei cégben 
legalább két olyan igazgatót kell majd kinevezni, aki megfelel ennek a kritériumnak: egy nőt és egy alulreprezentált 
társadalmi csoport tagját, utóbbiba a feketéken kívül a latinók, vagy az LMBTQ-közösség tagjai tartoznak, írják. A CNN 
amerikai hírtelevízió cikke szerint annak a tőzsdei vállalatnak, amely ezt nem hajtja végre, írásban kell megindokolnia, 
hogy miért nem. A kisebb, illetve a külföldi vállalatoknál két női igazgató kinevezésével is eleget lehet tenni az új 
feltételnek. 
 
Az USA-ban már több az üres állás, mint az álláskereső 
A washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics hétfőn publikált jelentése 
alapján soha nem volt még annyi meghirdetett üres állás az Egyesült Államokban, mint idén júniusban.  Június utolsó 
napján 10,073 millió betöltetlen álláshelyet jelentettek az Egyesült Államokban, 590 ezerrel többet a májusi 9,483 
milliónál – ezzel pedig a betöltetlen állások száma már több mint egy millióval haladja meg a munkanélküliek számát. A 
múlt héten publikált legfrissebb adatsor szerint ugyanis a munkanélküliek száma 782 ezerrel 8,7 millióra csökkent. 
 
Oregonban nem kell tudni írni, olvasni és számolni az érettségihez 
Kate Brown kormányzó megszüntette azt az eddig meglévő, az állam által támasztott követelményt, miszerint a 
diákoknak bizonyítani kell az érettségihez, hogy az alapvető írási és számolási készségek birtokában vannak. A 
kormányzó pénteken elutasította azt, hogy kommentálja, miért is támogatja a fenti alapkövetelmények felfüggesztését 
– jelentette az OregonLive. Charles Boyle, a kormányzó kommunikációs helyettese szerint a kormányzó azért írta alá a 
törvényjavaslatot, mert az olvasási, írási és matematikai jártassági követelmények felfüggesztése előnyös lesz Oregon 
fekete, latin, őslakos, ázsiai, csendes-óceáni, törzsi és színes tanulói számára. 
 
Lassult az amerikai infláció, de még mindig magas az áremelkedés üteme 
A várt 0,5%-kal emelkedett júliusban havi alapon az amerikai infláció, így a júniusi 0,9%-os ütemhez képest már 
lassulásról beszélhetünk, de még mindig dinamikus az ütem. A volatilis élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított 
maginfláció a szintén 01,9%-os júniusi emelkedéshez képest 0,3%-osra lassult, ami kicsit elmaradt a piac által várt 0,4%-
os ütemtől. Éves alapon 5,4%-kal nőttek a fogyasztói árak, a maginfláció pedig 4,3%-kal a júniusi 4,5% után, tehát ennél 
az inflációs mutatónál is dinamikus ütemről beszélhetünk, amit a gazdaság újranyitása utáni kereslet-kínálati 
súrlódások, illetve az intenzív béremelés is táplál. 
 
Kötelező az oltás az amerikai hadseregben, szeptember közepéig mindenkinek oltakoznia kell magától 
Szeptember közepéig, azaz 15-ig az amerikai hadsereg minden tagjának kötelezően fel kell vennie a koronavírus elleni 
oltást, tudta meg derült ki az AP amerikai hírügynökség által megszerzett jelentésből, amit Lloyd Austin védelmi 
miniszter küldött ki az amerikai csapatokhoz. 
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Szépen erősödik az amerikai munkaerőpiac 
A vártnál nagyobb mértékben nőtt júliusban a foglalkoztatottak száma és szintén a vártnál jobban csökkent a 
munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of 
Labor Statistics pénteki jelentése alapján. 
 
New Yorkban augusztus közepétől védettség kell a normális élethez 
Két San Franciscó-i kórház több száz, többségében beoltott alkalmazottja fertőződött meg koronavírussal júliusban – 
jelentette az amerikai sajtó. New Yorkban augusztus közepétől védettséghez kötik a beltéri szolgáltatások 
igénybevételét. 
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Kanada 

 
Aszály Kanadában: a kiégett fű miatt legelés helyett etetni kell az állatokat 
A kanadai gazdáknak egyre nagyobb gondot okoz az aszály, nincs megfelelő minőségű és mennyiségű fű az állatok 
legeltetésére. Az ottawai kormány programot indít a termesztési feltételek javítását célzó megoldások támogatására. 
Saskatchewan tartomány egyik településén a súlyos szárazság okozta mezőgazdasági katasztrófa miatt 
szükségállapotot hirdettek. A legelők, ahol fűnek kellene nőnie és állatoknak legelnie, a nyári hőség és a korábbi évek 
csapadékhiánya miatt kiégett pusztává változott. Az évnek ebben az időszakában a szarvasmarhák általában kint 
legelnek, és most sok farmer kénytelen szénát vinni az állatoknak a legelőre.  
 
Előrehozott választásokat tartanak szeptember 20-án Kanadában 
Justin Trudeau, az észak-amerikai ország miniszterelnöke vasárnap jelentette be az előrehozott választásokat. Bár a 
következő választásokat 2023 októberére tervezték Kanadában, sajtóinformációk szerint Trudeau célja, hogy a 
sikeresnek tartott járványkezelést kihasználva visszanyerje pártja többségét a kanadai törvényhozásban. 2019-ben a 
Liberális Párt elveszítette a korábbi többségét, miután a választásokon csak 157 mandátumot kaptak a 338-ból. A 
többség megszerzéséhez minimálisan 170 mandátumot kell megszerezni a kanadai parlamentben. 
 
A kanadai kormányfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy Kína börtönbe zárta a kanadai üzletembert 
Kínában kémkedésért lecsuktak egy kanadait, zajlik a diplomáciai háború. Az USA is beszólt. Justin Trudeau kanadai 
miniszterelnök szerdán elfogadhatatlannak és igazságtalannak nevezte, hogy Kínában 11 év börtönbüntetésre ítélték a 
kémkedéssel vádolt Michael Spavor kanadai üzletembert. Trudeau közleményében rámutatott: az ítéletet megelőzően 
Spavort több mint két és fél évig „önkényes őrizetben” tartották, hiányzott a transzparencia az igazságügyi eljárás során, 
és a fogva tartás a nemzetközi jog által támasztott legalapvetőbb követelményeknek sem felelt meg. 
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Latin-Amerika 

 
Így halad a Covid elleni védőoltás Latin-Amerikában 
Több mint egy évvel az új koronavírusról szóló első hírek után Amerika országai is a tömeges oltást tekintik a járvány 
egyetlen kiútjának. Latin-Amerika szinte minden országában megkezdődött már az oltási kampány, általában a 
lakosság 70-80%-át tervezik beoltani. Az átoltottsági listán jelenleg Uruguay és Chile állnak az élen (67%-66%), majd a 
Dominikai Köztársaság (40%) következik. Az országok többségében 20-30% közötti az átoltottság (Kuba: 25%, Mexikó: 
21%, Argentína: 19%), és vannak olyan országok, elsősorban Közép-Amerikában, ahol az oltási kampány nem halad, de 
a beoltottak aránya Venezuelában sem éri el a 4%-ot.  
 
Mi történik most Kubában és hova vezet ez? 
Az összeomló gazdaság következtében tüntetésekbe torkolló lakossági elégedetlenség miatt Kuba kommunista vezetői 
most nagy lépést tesznek: megnyitják a kapitalizmus útját a kkv-k előtt, vagyis engedélyezik a magánvállalkozásokat 
cégenként maximum 100 foglalkoztatottig. 
 
Erős földrengés rázta meg Haiti déli részét, rendkívüli állapot lépett életbe 
Erős, az amerikai földtani intézet (USGS) tájékoztatása szerint a Richter-skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés rázta 
meg Haiti déli részét. Az első jelentésekkel ellentétben a földmozgás több halálos áldozatot követelt, és számos épület 
romba dőlt. Ariel Henry miniszterelnök egy hónapra szóló rendkívüli állapotot léptetett életbe.  
 
Kamatot emelt a mexikói jegybank 
A mexikói jegybank 25 bázisponttal 4,5%-ra emelte az alapkamatot csütörtökön. A jegybank lépése nem volt meglepő, 
idén már volt példa hasonlóra az egyre növekvő infláció miatt, noha a jegybank kommunikációjában a kamatemelések 
ellenére azt hangsúlyozza, hogy az áremelkedés gyorsulása átmeneti jelenség lesz. A központi bank előrejelzése szerint 
2021 végén 5,7%-kal nőhet az éves infláció, a maginflációs mutató pedig 5%-on állhat év végén. Az inflációs célnak 
számító 3%-ot a jegybank előrejelzése szerint csak 2023 első negyedévében közelíti majd az áremelkedés üteme. 
 
Kuba már három koronavírus-vakcinát fejlesztett 
Két újabb hazai fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinát engedélyeztettek Kubában. Ezzel összesen már háromfajta saját 
fejlesztésű oltóanyag alkalmazását hagyta jóvá a karibi szigetország. A kubai hatóságok tájékoztatása szerint a 
Soberana 02 vakcina két dózisának és a Soberana Plus egy adagjának kombinációja 91,2 százalékos hatékonyságot 
mutatott a klinikai tesztelések harmadik fázisában. Az Abdala és a Soberana 02 vakcinák alapját a vírusból kivont 
proteinek képezik. A teljes körű védelem kialakulásához három oltásra van szükség. 
 
Fény az alagút végén? Egész hétvégén tárgyalnak a sokat szenvedett ország jövőjéről 
A súlyos politikai és gazdasági válság rendezését szolgáló tárgyalások kezdődtek a venezuelai kormány és az ellenzék 
között Norvégia közvetítésével Mexikóvárosban. Venezuela történetének egyik legsúlyosabb politikai és gazdasági 
válságát éli át, emellett elkeseredett hatalmi harc folyik Nicolás Maduro elnök és ellenzéke között. Juan Guaidó ellenzéki 
vezetőt mintegy ötven ország elismerte Venezuela ideiglenes elnökének, köztük az elsők között az Egyesült Államok. 
 
A brazil elnök azt terjeszti, hogy az elektronikus választási rendszer csalásra alkalmas 
Vizsgálat indítását rendelte el Jair Bolsonaro brazil elnök ellen hamis hírek terjesztéséért a brazil legfelsőbb bíróság egyik 
bírája, amiért Bolsonaro bizonyítékok nélkül folyamatosan támadja az ország választási rendszerét. A brazil elnök azt 
terjeszti, hogy az elektronikus választási rendszer csalásra alkalmas.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Etiópia: weboldal a start-upok és a befektetők számára 
Az Etióp Munkahelyteremtő Bizottság kezdeményezésére létrejött a yegara.org weboldal, aminek célja összekötni az 
etióp startupokat a vállalkozókkal és a befektetőkkel. 
 
Etiópia: az etióp turisztikai hivatal ötven befektetési térséget jelölt ki 
A tízéves terv célja az etióp turizmus fellendítése és a lehetőségek kiaknázása hotelépítési projektek keretében. A 
folyamat során mind hazai és külföldi befektetőket kívánnak bevonni. Egyes térségek, például The Bale Mountain, 
Semen Mountain és Nechisar esetében teljes adómentesség van érvényben a beruházás kezdetét követő öt évben. A 
főváros polgármestere bejelentette, hogy 2022-ig befejezik a Gotera kerületben 34 hektár területen megépülő speciális 
gazdasági övezetet kiépítését, amely az afrikai kontinens egyik legnagyobb kiterjedésű gazdasági zónája lesz. A projekt 
megvalósításában részt vesz a kínai kormány is. 
 
Etiópia: a kormányfő felszólította az állampolgárokat, hogy csatlakozzanak a fegyveres erőkhöz 
Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök arra szólított fel minden „alkalmas” állampolgárt, hogy csatlakozzon a fegyveres 
erőkhöz, így támogatva a harcot a Tigré tartományi lázadók ellen. Az északi tartományban tavaly november óta dúlnak 
harcok a kormányerők és az etiópiai belpolitikai életet korábban három évtizeden át irányító, majd a hatalomból 
kiszorult, etnikai alapon szerveződött Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) fegyveresei között. A harcokban és 
légicsapásokban nemzetközi szervezetek közlései szerint ezrek vesztették életüket, 2 millióan menekültek el az 
otthonukból, és súlyos humanitárius válság alakult ki, mert a régióba nem engedték be a segélyszervezeteket. 
 
Nigéria: autópálya -fejlesztési kezdeményezés 250 000 munkahely létrehozására 
Babatunde Fashola, a munkaügyi és lakásügyi miniszter szerint a Highway Development and Management Initiative 
(HDMI) legalább 250 000 közvetlen és közvetett munkahelyet teremt. A miniszter erről a nigériai közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztés finanszírozásáról szóló nemrég lezajlott konferencián beszélt Abujában. A Zaria Nigériai 
Közlekedési Technológiai Intézet által szervezett konferencia témája: "Fenntartható finanszírozás a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséhez Nigériában". A közúti közlekedés az összes áru- és utasforgalom 95% -át teszi ki 
Nigériában, így stratégiai gazdasági eszköz az ország gazdasági növekedéséhez és jólétéhez. 
 
Zambia: hatodikra sikerült megnyerni az elnökválasztást Hichilemának  
Zambia fő ellenzéki vezetője, Hakainde Hichilema, az Egyesült Nemzeti Fejlesztési Párt (UPND) vezetője, ellenzéki 
veterán politikus és üzleti iparmágnás hatszor próbálkozott az ország elnöki posztjával, mielőtt augusztus 16-án végre 
elfoglalhatta a pozíciót. Az augusztus 12-i választásokon több mint 2,8 millió szavazattal földcsuszamlásszerű győzelmet 
aratott örök ellenfele, Edgar Lungu ellen, aki alig több mint 1,8 millió szavazatot kapott. Hichilema, aki csak egy 
közönséges "tehénpásztornak " hívja magát, 2006 óta minden elnökválasztáson megmérettetett és mindet el is 
veszített, bár a rá adott szavazatok száma minden alkalommal nőtt. 2016-ban például sikertelenül óvta meg a választási 
eredményt, amelyet szerinte elloptak tőle, miután alig 100 ezer szavazattal vesztett. 
 
Rekord közelébe ugrott Izraelben az új koronavírus-fertőzöttek száma 
Izraelben hétfőn több mint 150 ezer teszt elvégzésével 9831 új fertőzöttet azonosítottak, utoljára januárban mértek 
ennyire magas számot, és a harmadik hullámban az akkori rekord 10 118 új vírushordozó kiszűrése volt. Ez azt jelenti, 
hogy továbbra is tombol a járvány az országban, nem beszélhetünk még lassulásról viszonylag magas átoltottság és az 
óvintézkedések mellett sem, de legalább a járvány reprodukciós rátája kezd a fontos 1-es szinthez süllyedni. 
 
Biztató adatok Izraelből – jelentősen csökkenti a harmadik oltás a fertőzésveszélyt 
Biztatóak az egészségügyi minisztérium adatai a harmadik oltással kapcsolatban Izraelben, legalábbis a 60 évnél idősebb 
korosztályok esetében. Az emlékeztető oltások mind a fertőzés, mind a súlyos megbetegedés esetén jó eredményeket 
hoztak. Izrael június óta küzd a delta variánssal, 1,5 millióan kaptak emlékeztető oltást. 
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Engedélyezték az iskolai oltást Izraelben 
Izraelben az iskolákban is oltanak majd a koronavírus ellen a szeptember elsején kezdődő tanévben – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn. A súlyosan fertőzött, “piros” települések kivételével a szokásos időben, 
szeptember elsején megkezdődik az új tanév a koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó kabinet vasárnap éjjeli döntése 
szerint. A “piros” helyeken a 12 év feletti, vagyis már oltható gyerekeknél csak azokban az osztályokban indulhat meg a 
tanítás, ahol beoltották a gyerekek legalább 70 százalékát. Ellenkező esetben számukra távoktatás lesz. 
 
Nem foglalja el helyét Izrael új varsói nagykövete, az ügyvivőt hazarendelték 
Az elkobzott lengyelországi ingatlanok visszaszolgáltatását akadályozó törvény miatt mérgesedett el a két ország 
viszonya – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. 
 
Izraelben mostantól többen kérhetik a harmadik oltást 
Izraelben az egészségügyi tanácsadó bizottság a koronavírus elleni harmadik oltás korhatárának 50 évre történő 
leszállítását javasolja - jelentette a helyi média pénteken. A járványkezelő szakértői csoport tagjai az oltási kampány 
kiterjesztése mellett szavaztak. A csaknem száz egészségügyi szakemberből álló grémium az 50 évnél idősebbek, az 
egészségügyi személyzet, a valamilyen alapbetegségben szenvedők, a rabok és a büntetésvégrehajtási alkalmazottak 
harmadik oltását javasolta. 
 
A gyerekek járnak rosszul Izrael újabb szigorításával 
Újabb járványügyi szigorításokról döntött az izraeli kormány a korábbiaknál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat, a 
delta terjedésének megfékezésére – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Szerda esti ülésén szakértők 
sürgetésére a kormány a “zöld címke” kiterjesztéséről határozott augusztus 18-tól a gazdaság szinte minden területén, 
hogy megakadályozzák a járvány újabb hullámának esetleg több ezer halálesetet okozó kirobbanását. Ez azt jelenti, 
hogy már 3 éves kortól csak oltási, vagy gyógyultsági igazolással, vagy friss negatív teszttel lehet bemenni a kulturális és 
sportintézményekbe, a szállodákba, az uszodákba, a klubokba, a vendéglőkbe, az egyetemekre és főiskolákra, valamint 
bármiféle rendezvényre. 
 
Izraeli adatok szerint kevésbé véd a Pfizer oltás a delta variánssal szemben 
A Pfizer és a BioNTech Covid-19 elleni vakcinája mindössze 39%-os hatékonyságot mutatott a delta variáns ellen a 
legfrissebb izraeli mérések szerint, ugyanakkor 91%-ban akadályozta meg a súlyosabb tünetek kialakulását és 88%-ban 
a kórházba kerülést. 
 
3-17 év közötti gyerekeket kezdenek oltani Sinopharmmal az Emírségekben 
Az Egyesült Arab Emírségek engedélyezte a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását a 3 és 17 év közötti 
gyerekek beoltására - közölte a kormány a Twitter közösségi portálon. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása 
szerint a döntés klinikai tesztelések és széleskörű kiértékelés nyomán született, további részleteket azonban nem 
közöltek. A hatóságok júniusi tájékoztatása szerint a tesztelés során 900 gyerek immunreakcióját vizsgálták. 
 
Így engedik be a szaúdiak a kínai vakcinával oltottakat 
Újra megnyitotta határait a turisták előtt Szaúd-Arábia, de csak olyan utazókat enged az ország területére a Sinopharm 
és a Sinovac vakcinával oltottak közül, akiket a Királyságban engedélyezett négy oltás valamelyikével - Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, Janssen - harmadikként is megszúrtak. A Konzuli Szolgálat frissített adatai szerint a 3. oltás után 
minimum 14 nappal lehetséges a belépés. 
 
Siralmas COVID-helyzet Tunéziában 
Tunézia fővárosa, Tunisz legnagyobb, 900 éves temetőjében éjjel-nappal ássák a sírokat a koronavírus-járvány 
következtében elhunytak számára. A politikailag instabil, társadalmi és gazdasági krízisben lévő Tunéziában a járvány 
hatalmas csapást mér az emberekre. A hivatalos adatok alapján a koronavírus-járvány eddig több mint 20 ezer tunéziai 
ember életébe került, becslések szerint azonban az áldozatok száma ennek háromszorosa lehet. 
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Leállhat Bejrút legnagyobb presztízsű kórháza 
Leállásra kényszerülhet Libanon legrégebbi, legnagyobb presztízsű kórháza, a Bejrúti Amerikai Egyetem Egészségügyi 
Központja. Közleményükben arra figyelmeztetnek, hogy már csak hétfő délig tudják biztosítani a megfelelő 
energiaellátást, utána veszélybe kerül a kritikus állapotban lévő betegek élete: 55 gépi lélegeztetésre szoruló páciensről 
és több mint 100 másik, vesedialízisre szoruló betegről van szó. "A helyzet tragikus és az országban senkit sem érdekel. 
Az illetékesek nem tesznek semmit, ezért fordulunk az ENSZ-hez, az UNICEF-hez, a WHO-hoz. Mert a körülmények 
tarthatatlanok" - mondta Joseph Otayek az intézmény igazgatója. 
 
Irán gyorsítja az oltási programját 
Felgyorsítja koronavírus elleni oltási programját Irán. Ezt Ibrahim Rajszi elnök jelentette be, és hozzátette, hogy 
kormányának fő célja, az egészségügyi rendszer színvonalának javítása. Irán jelenleg a koronavírus újabb hullámával 
küzd, az esetszámok meredeken emelkednek. A halottak száma átlépte a tízezret, szombaton újabb 544 ember 
vesztette életét a koronavírus okozta betegségben Iránban. 
 
Irán megerősítette, hogy fokozta az urándúsítást 
Irán megerősítette szerdán, hogy hiteles a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése, amely szerint 
fokozták az urándúsítás mértékét az országban – írja az MTI. Ahogy azt többször is hangsúlyoztuk, ez a válaszunk a bécsi 
nukleáris megállapodás megsértésére és a jogellenes amerikai szankciókra – mondta Szaíd Hatibzadeh iráni külügyi 
szóvivő, utalva az iráni nukleáris programot szabályozó, 2015-ös hathatalmi megállapodásra. A NAÜ által készített 
jelentésben az áll, hogy Irán már szinte fegyverképes szintre, 60 százalékra fokozta az urándúsítás mértékét. 
 
Ötezer afgánt fogad be az Egyesült Arab Emírségek, de csak 10 napra 
Az Egyesült Államok kérésére befogadnak ötezer afgán állampolgárt, de csak átmenetileg, amíg egy harmadik országba 
utazhatnak. Az evakuáltak az afgán fővárosból az Egyesült Arab Emírségekbe utaznak amerikai repülőgépeken a 
napokban, de a külügyminisztérium közlése szerint csak 10 napig maradhatnak az Emírségekben. Az Egyesült Arab 
Emírségek eddig 8500 ember Afganisztánból történő kimenekítését segítette repülőgépei és repülőterei segítségével - 
közölte a tárca. Egy katari vezető jelezte, hogy továbbra is támogatják az afganisztáni evakuálásra irányuló 
erőfeszítéseket. 
 
A Fehér Ház a kínálat növelésére kéri az OPEC-et - Esik az olajár 
Esni kezdett szerdán az olaj ára, miután a CNBC arról számolt be, hogy a Fehér Ház felszólítja az OPEC-et és olajtermelő 
szövetségeseit, hogy növeljék a termelést a növekvő benzinárak elleni küzdelem érdekében. A beszámoló szerint a 
Biden-kormányzat tisztviselői a héten beszéltek az OPEC de facto vezetőjének, Szaúd-Arábiának a képviselőivel, 
valamint az Egyesült Arab Emírségek és más OPEC+-tagok képviselőivel. A Fehér Ház szerint a csoport júliusi 
megállapodása, miszerint augusztustól kezdve havi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést napi szinten, és ez 2022-ig 
tart, "egyszerűen nem elég" a globális fellendülés "kritikus pillanatában". 
 
Az Emirates már közel jár a járvány előtti kapacitásához 
Az Egyesült Arab Emirátusok 12 ország állampolgárai számára enyhített a beutazási korlátozásokon. Az utazási 
korlátozások feloldásával párhuzamosan az Emirates fokozatosan fejleszti hálózatát és bővíti szolgáltatásait, hogy 
kiszolgálja az egyre növekvő utazási igényeket. A légitársaság hálózatában a meglévőkön túl 29 újabb város válik ismét 
elérhetővé, továbbá az Emirates járatsűrítéssel és a kapacitás növelésével finomhangolja menetrendjét, ahogy egyre 
nagyobb igény mutatkozik a nemzetközi szabadidős és üzleti utazásokra. Az Emirates jelenleg globálisan 120 úti célt 
szolgál ki, ami a légitársaság járvány előtti kapacitásának közel 90 százalékát teszi ki. 
 
Megdöbbentő nyereségről jelentett a szaúdi olajóriás 
A Saudi Aramco, az olajtermelése és -tartaléka alapján a világ vezető olajcége, 25 milliárd 460 millió dollár adózott 
eredménnyel zárta az idei második negyedévet, ami 288 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi 6 milliárd 600 millió 
dollárt. A cég a nyereségnövekedést részben az olajpiac megszilárdulásával, illetve azzal indokolta, hogy emelkedett a 
kőolaj világpiaci ára. A cég féléves profitja 47,2 milliárd dollár volt, 103 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. 
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Soha nem látott méretű a hiány Kuvaitban 
Még soha nem volt ilyen nagy Kuvait költségvetési hiánya a pénzügyminisztérium ma közzétett adatai szerint – írja 36 
milliárd amerikai dollárt ért el Kuvait államháztartási deficitje a 2020 áprilisától 2021 márciusáig tartó költségvetési 
évben, ami 175%-kal magasabb az egy évvel korábbinál és rekordnak számít – számolt be a hírügynökség. A közel-keleti 
állam költségvetési hiánya részben a koronavírus-járvány gazdasági visszaesést okozó hatása miatt, részben pedig az 
ezzel szorosan összefüggő tavalyi olajáresés miatt duzzadt soha nem látott méretűre. 
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Ausztrália 

 
Elbukott a koronavírus-védekezés mintaországa, befuccsolt a teljes lezárás a delta ellen 
Az ausztrál „zéró tolerancia” védekezés elbukott, az országban rekordszámú napi új fertőzöttet jelentenek a 2 hónapja 
tartó kijárási korlátozás ellenére. Csütörtökön 1115 új koronavírusos esetet regisztráltak Ausztráliában, ami rekordnak 
számít az országban, korábban egyik hullám idején sem tapasztaltak ilyet. 
 
Ausztráliában a legolcsóbb, Törökországban a legdrágább autót venni és autózni 
Ha egy átlagember az átlagfizetéséből egy átlagos autót akar venni és használni, ez a kenguruk földjén fog neki a 
legkevésbé fájni. Az ausztrálok érzik meg legkevésbé a kocsijuk fenntartásának költségeit. Az átlag-aussie egyéves 
bérének kevesebb mint feléből veszi meg, futtatja, tankolja a Golfot vagy a Corollát. A törökök viszont még a gatyájukat 
is ráköltik a kocsira; egy török átlagpolgár éves fizetésének hat és félszeresét teszi ki az autó vételára és egyévnyi rezsije. 
 
Rendőri és katonai erősítéssel fojtaná el Ausztrália a koronavírust 
Kibővítik a rendőrség jogkörét Sydney-ben és további katonákat rendelnek a városba a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozások hatékonyabb betartatása érdekében - derül ki a The Australian című újság híradásából. A 
bejelentés szerint a rendőrségnek joga lesz visszafordítani azokat, akik megpróbálják elhagyni az immár hét hete zárlat 
alatt lévő várost. Új-Dél-Wales állam fővárosában (amely egyúttal az ország legnépesebb városa is) a karantén ellenére 
továbbra is nő a regisztrált fertőzöttek száma, sokan pedig a járvány elszabadulásától tartanak, miután az állam több 
városából jelentettek fertőzötteket. A Sydney-i rendőrség munkáját már 300 fegyvertelen katona segíti, akiknek a 
feladata elsősorban a fertőzötteknél elrendelt karantén ellenőrzése. 
 
Ausztrália szerint ők épp eleget tesznek már a klímaváltozás ellen 
A miniszterelnök úgy fogalmazott az ENSZ javaslataira, hogy nem ír alá biankó csekket. Scott Morrison ausztrál 
miniszterelnök kedden elutasította, hogy nagyravágyóbb célokat tűzzön ki az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 
hangsúlyozta: országa eleget tesz az ügyben. Morrison mindössze néhány órával azután nyilatkozott, hogy az ENSZ 
kormányközi klímaváltozási bizottsága (IPCC) hétfőn kiadta átfogó jelentését a kérdésben. António Guterres ENSZ-
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főtitkár „vörös riasztásnak” nevezte a dokumentumot, írják, amely szerinte megcáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolta a 
klímaváltozás ijesztő mértékét. Azt mondta: jó lenne, ha a jelentés megkondítaná a vészharangot a fosszilis 
energiahordozók használatával kapcsolatban. 
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Új-Zéland 

 
Növekszik a fertőzések száma a koronavírus elleni harc mintaállamában, lassan halad az oltási kampány 
Újabb koronavírus-fertőzötteket regisztráltak csütörtökön Új-Zélandon, ahol a kormányt több bírálat is érte az ellenzék 
részéről az oltási kampány lassúsága, valamint a zárlatoknak a gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt. A tájékoztatás 
szerint az elmúlt 24 órában 11 új, a delta variáns okozta esetre bukkantak, ezzel a járvány legújabb hullámának már 21 
regisztrált fertőzöttje van. 
 
Elmosta a Covid-hullám az új-zélandi kamatemelést 
Jól példázza, milyen erősen bele tud nyúlni a vakcinázás ellenére még mindig a járvány a gazdasági folyamatokba, ami 
Új-Zélandban történt: miután a Covid-19 visszatért, zárlatokat rendeltek el, a központi bank elhalasztotta a 
kamatemelését. 
 
A milliárdosok Új-Zélandra menekülnek az összeomlás elől 
A világ leggazdagabbjai között az elmúlt pár évben bevált szokás lett Új-Zéland földjeinek felvásárlása, azokon pedig 
túlélő bunkerek kialakítása. Az új-zélandi kormány lehetőséget biztosít a külföldi milliárdosoknak ehhez, még engedélyt 
is szerezhetnek, amennyiben három éven belül befektetnek tízmillió dollárt a szigetországban. 
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