
 

 
 

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 Albániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések éves szinten 1,5%-kal estek vissza 2021 első negyedévben 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) értéke az első negyedévben éves szinten 1,5%-kal, 228,7 
millió euróra (273,1 millió USD) csökkent, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 5,3%-kal esett vissza. A legnagyobb, 
40,5 millió euró értékű külföldi befektetés Hollandiából származik, ezt követi Franciaország 34 millió euróval és 
Olaszország 28,5 millió euróval. 
 

5,53%-os volt az albán gazdasági növekedés az első negyedévben 
Az albán GDP éves szinten 5,53%-kal emelkedett 2021 első negyedévében, miután az előző negyedévben éves szinten 
2,99%-os volt a növekedés. Negyedéves összehasonlítás alapján Albánia GDP-je 2,29%-kal nőtt a január-márciusi 
időszakban. Az ipar, a villamosenergia-, a víz-, az építőipar, valamint a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy 
járultak hozzá legnagyobb mértékben a gazdasági növekedéshez. Egy kapcsolódó hír szerint az EBRD továbbra is 
fenntartja korábbi előrejelzését, melyben az albán gazdaság 4,5%-os növekedésével számol 2021-ben. 
 
Az albán lakossági fogyasztás nem javult a karantént követően 
Bár a koronavírus-járvány második hulláma alatt nem voltak érvényben napközbenre vonatkozó korlátozó intézkedések, 
csupán 1,49%-kal nőtt az albán lakossági fogyasztás az év első negyedévében. A kiskereskedelmi élelmiszer-eladás 
3,5%-kal esett vissza a vizsgált időszakban. (Az élelmiszerek teszik ki a háztartási kiadások 44%-át.) 
 

FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/ebrd-affirms-albanias-2021-gdp-growth-fcast-at-45-745891 
 

Ausztria 

 

Rendkívüli oltási kampányt indítanak Ausztriában 
Bécsben a szombaton kezdődött filmfesztivál látogatóinak ideiglenes oltópontot állítottak fel a városházánál, és Peter 
Hacker bécsi egészségügyi főtanácsos örömmel nyugtázta, hogy a vártnál többen oltatták be magukat, ezért egy 
második oltópontot is üzembe helyeztek a helyszínen. Bejelentette továbbá, hogy hétfőtől az egyik legnagyobb 
oltóponton, az Austria Centerben is lehet oltásra jelentkezni előzetes időpontegyeztetés nélkül. Tirolban annyira sikeres 
volt az úgynevezett "oltó vasárnap" - amelynek keretében időpontfoglalás nélkül kaphatták meg az emberek az első 
vakcinájukat -, hogy a következő hétvégére is hasonló akciót tervez a tartomány.  
 
Ausztria megszünteti a korlátozások többségét 
Ausztria július elsejétől megszünteti a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások túlnyomó többségét - jelentette 
be Sebastian Kurz kancellár Bécsben. A korábban meghozott döntés alapját egyfelől a járványügyi mutatók folyamatos, 
a vártnál jóval kedvezőbb alakulása, másfelől az oltások terén történt előrehaladás jelenti. Természetesen számolunk 
azzal, hogy az új megbetegedések száma emelkedni fog, de aki beoltatja magát, az védett lesz a vírussal szemben. - 
jelentette ki a kancellár. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Benelux államok 

 
Belgium idei gazdasági növekedési előrejelzését felfelé módosította az Európai Bizottság 
A belga gazdaság az idei évben várhatóan 5,4% -kal, 2022-ben pedig 3,7% -kal fog növekedni - derül ki az Európai 
Bizottság nyári gazdasági előrejelzéséből, amelyet Paolo Gentiloni, uniós gazdasági biztos ismertetett július 7-én. A friss, 

https://seenews.com/news/fdi-into-albania-falls-15-yy-in-q1-745630
https://seenews.com/news/albanias-economic-growth-accelerates-to-553-yy-in-q1-745932
https://albaniandailynews.com/news/population-consumption-in-albania-did-not-recover-after-quarantine
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/ebrd-affirms-albanias-2021-gdp-growth-fcast-at-45-745891
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210705/rendkivuli-oltasi-kampanyt-inditanak-ausztriaban-491206
https://www.portfolio.hu/befektetes/20210630/ausztria-megszunteti-a-korlatozasok-tobbseget-490540
https://www.portfolio.hu/
https://www.lesoir.be/382757/article/2021-07-07/la-commission-revoit-la-hausse-ses-previsions-de-croissance-pour-la-belgique
https://www.lesoir.be/382757/article/2021-07-07/la-commission-revoit-la-hausse-ses-previsions-de-croissance-pour-la-belgique


nyári gazdasági prognózis szerint az európai gazdaság egésze várhatóan a vártnál gyorsabban fog fellendülni, miután az 
első negyedévben már jelentősen javult a gazdasági aktivitás. Jelenleg az EU lakosság felnőtt részének több mint 62% -
a megkapta már a covid vakcina legalább egy adagját, és 45% -a már a második oltást is – jelentette be Paolo Gentiloni. 
Az EU és az euróövezet esetében az előrejelzések most 4,8% -os, majd 2022-ben 4,5% -os növekedést prognosztizálnak, 
az adatok a korábbi előrejelzésekhez képest felfelé módosultak. Tavasszal az EU tekintetében idén 4,2% -os, 2022-ben 
4,4% -os növekedéssel számoltak, az euróövezet esetében pedig 4,3% -kal, illetve 4,4% -kal. Belgium esetében a tavaszi 
előrejelzés 2021-ben 4,5% -os, 2022-ben 3,7% -os várható gazdasági növekedést jelzett. 
 
Hollandia gazdaságának gyorsabb és nagyobb fellendülését várja az Európai Bizottság 
Hollandia gyorsabban és nagyobb ütemben lábadozik a gazdasági válságból, mint amire az Európai Bizottság korábban 
számított, hiszen az idei évben az Európai Bizottság 3,3 %-os gazdasági növekedést prognosztizál, ami magasabb érték, 
mint az év eleji várakozás volt. Februárban az EB 1,8%-os, májusban már 2,3%-os növekedéssel számolt Hollandia 
esetében. A jelentés szerint a holland gazdaság az idei év utolsó negyedévére eléri a válság előtt, azaz a 2019.évi szintet. 
 
Újra elérhető az összes afrikai célállomás a KLM hálózatában 
A KLM Holland Királyi Légitársaság teljes mértékben visszaállította az afrikai hálózatát, mostantól mind a 11, a járvány 
előtt elérhető városba újra közlekednek járatok, az október végén induló 2021/22-es téli menetrendi időszakban pedig 
Mombasa is felkerül a légitársaság térképére. 
 
Luxemburg exporttevékenysége 10%-kal csökkent tavaly 
Luxemburg egyik sikerágazata, az export csak 10%-kal csökkent 2020-ban az előző évi adathoz képest. A Luxemburgi 
Statisztikai Hivatala (Statec) legfrissebb jelentése szerint a tavalyi kivitel összege elérte e 12 milliárd eurót, szemben a 
2019.évi 13,4 milliárd eurós eredménnyel. A csökkenés alapvetően az ipari gépek és berendezések kivitelének esésével 
magyarázható, ugyanakkor pl. a kozmetikai és tisztítószerek exportja +17%-os növekedést mutatott. A luxemburgi 
export 60%-át a környező régió adja, ezen belül Belgium irányában -8,8%, Hollandia esetében -12,5%, Franciaország 
felé -7,9% és a szomszédos Németország tekintetében -7,7% volt a csökkenés mértéke. Az USA irányában drasztikus 
mértékben, -32%-kal csökkent a luxemburgi kivitel, ugyanakkor a kínai reláció +0,5%-os növekedést ért el.  
 
FORRÁS: 
www.lesoir.be 
www.nu.nl 
www.airportal.hu  
www.wort.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Bosznia-Hercegovina GDP-je 2021-ben 3,5%-kal nőhet 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legújabb elemzése szerint Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke 
(GDP) idén 3,5%-kal növekedhet, míg 2022-ben 3%-ra lassulhat a bővülés. Az export fellendülése és a fogyasztás 
újraindulása várhatóan hozzájárulnak az ország gazdasági fellendüléséhez. A szervezet 2020 szeptemberi jelentésében 
még 3%-ra becsülte a GDP-növekedést.  
 
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése májusban 28,8%-kal nőtt 
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése májusban 28,8%-kal nőtt éves szinten, miután áprilisban éves szinten 40%-kal 
bővült. Az ipari értékesítés a külpiacokon 40,5%-kal, míg a hazai piacon 16,9%-kal nőtt májusban. 2021 első 5 hónapja 
tekintetében a növekedés elérte a 15,2%-ot. 
 
Nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma májusban 
Májusban a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma elérte a 26 609-et, szemben az előző év azonos 
hónapjában mért 452 fővel. A külföldi turisták májusban 57 792 éjszakát töltöttek az országban, míg 2020 májusában 

https://www.nu.nl/economie/6144106/brussel-verwacht-dat-nederlandse-economie-zich-sneller-en-beter-herstelt.html
https://www.nu.nl/economie/6144106/brussel-verwacht-dat-nederlandse-economie-zich-sneller-en-beter-herstelt.html
https://airportal.hu/ujra-elerheto-az-osszes-afrikai-celallomas-a-klm-halozataban/
https://www.wort.lu/fr/economie/chiffres-officiels-les-exportations-patissent-de-la-pandemie-60e3f6e8de135b923693a902
https://www.wort.lu/fr/economie/chiffres-officiels-les-exportations-patissent-de-la-pandemie-60e3f6e8de135b923693a902
http://www.lesoir.be/
http://www.nu.nl/
http://www.airportal.hu/
http://www.wort.lu/
https://seenews.com/news/bosnias-gdp-to-grow-by-35-in-2021-ebrd-745889
https://seenews.com/news/bosnias-industrial-sales-up-288-yy-in-may-746209
https://seenews.com/news/foreign-tourists-to-bosnia-surge-yy-in-may-746576


csupán 1670-et. A boszniai szálláshelyeken megszálló turisták száma 2021 májusában 60 989-re nőtt a 2020 májusi 4839-
ről, míg a vendégéjszakák száma 131 867-re emelkedett a tavaly májusi 13 751-ről. 
 

400 ezer adag vakcinát ad a kormány Bosznia-Hercegovinának és Montenegrónak 
Magyarország 200-200 ezer koronavírus elleni vakcinát ad Montenegrónak és Bosznia-Hercegovinának, hogy nagyobb 
legyen a védettség a két országban – közölte június 28-án a külgazdasági és külügyminiszter a V4-csoport lengyelországi 
találkozóján, amelyen részt vettek a nyugat-balkáni országok diplomáciai vezetői is. A kínai vakcinákat júliusban 
szállítják a két országnak, a Sinopharm oltóanyagát mindkét nyugat-balkáni országban jóváhagyták. Egy másik hír 
szerint egy hónapon belül 500 000 adag Pfizer-vakcina is érkezik Bosznia-Hercegovinába, amelyet az Egyesült Államok 
adományoz a balkáni országnak. Bosznia-Hercegovinában év végéig a lakosság felét olthatják be. 
 

FORRÁS: 
https://balk.hu/2021/06/24/amerikai-adomany-egy-honapon-belul-500-000-adag-pfizer-vakcina-erkezik-bosznia-
hercegovinaba/ 
https://nepszava.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 

A bolgár GDP 2021-ben 4,5%-kal, 2022-ben 4%-kal nőhet 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb jelentése szerint a bolgár bruttó hazai termék (GDP) az idén 
várhatóan 4,5%-kal, 2022-ben pedig 4%-kal nő majd, ami a vártnál erősebb. Azonban több tényező módosíthatja a 
tényleges eredményt: a fogyasztás, a befektetések és az export növekedése pozitív hatást gyakorolhatnak rá, a lassú 
oltási folyamat (mely a turizmus alakulását is befolyásolja) és a politikai helyzet bizonytalansága viszont negatívan 
hathatnak rá. A jelentés előző, októberben megjelent számában az EBRD 3%-os növekedést prognosztizált 2021-re.  
 
Bulgária 2024. január 1-től vezetné be az eurót 
A bolgár kormány bejelentette, hogy az ország határozott szándéka az euró 2024. január 1-i bevezetése. A jelenlegi 
bolgár valuta, a leva, egy hónapig lenne forgalomban párhuzamosan az euróval. A bolgár leva – és egyébként a horvát 
kuna is – 2020. július 10-én került be a közös árfolyam-mechanizmusba (ERM-II). Ez azért lényeges, mert az 
euróhasználat egyik előfeltétele, hogy az adott ország legalább két éven át zökkenőmentesen az ERM-II része legyen. 
 
Bulgária bruttó külföldi adóssága 4,5%-kal nőtt április végén 
Bulgária bruttó külföldi adóssága április végén 37,6 milliárd eurót (44,9 milliárd dollárt) tett ki, ami 4,5%-os növekedést 
jelent éves összevetésben. Az április végi bruttó külföldi adósság a 2021-re előre jelzett bruttó hazai termék (GDP) 
58,3%-ának felel meg. 
 

Nőtt a Bulgáriába látogató külföldi turisták száma májusban 
A májusban Bulgáriába látogató külföldi turisták száma 365 600-ra emelkedett az előző év azonos hónapjában regisztrált 
120 400-ról. Májusban az EU tagállamainak állampolgárai tették ki az országba látogató külföldiek 45%-át, az EU-n kívüli 
európai országokból származó turisták 53%-a érkezett Törökországból. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 
Emelkedett az új személyautók eladása Csehországban 
Éves szinten az első fél évben 18,7 százalékkal 112 805-re emelkedett az új személygépkocsik eladása Csehországban - 
közölte a cseh autóipari szövetség szerdán Prágában. A közlemény megállapítja, hogy a csehországi autóeladásokat az 

https://nepszava.hu/3124573_400-ezer-adag-kinai-vakcinat-adunk-montenegronak-es-bosznia-hercegovinanak
https://balk.hu/2021/06/24/amerikai-adomany-egy-honapon-belul-500-000-adag-pfizer-vakcina-erkezik-bosznia-hercegovinaba/
https://balk.hu/2021/06/24/amerikai-adomany-egy-honapon-belul-500-000-adag-pfizer-vakcina-erkezik-bosznia-hercegovinaba/
https://nepszava.hu/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/bulgarias-gdp-to-increase-45-in-2021-40-in-2022-ebrd-745886
https://infostart.hu/belfold/2021/07/01/bulgaria-kituzte-a-celt-2024-januar-1-jetol-eurot-akar
https://seenews.com/news/bulgarias-gross-foreign-debt-rises-45-yy-at-end-april-745754
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-bulgaria-jump-yy-in-may-745943
https://infostart.hu/
https://seenews.com/
https://www.motorhang.hu/hir/Emelkedett-az-uj-szemelyautok-eladasa-Csehorszagban/2041/hirek/


idén is nagymértékben befolyásolták a koronavírus-járvány következtében elfogadott különféle korlátozások. Ennek 
tudható be, hogy 2019 első feléhez viszonyítva az idén 12 százalékkal kevesebb személyautót adtak el. 
 
Csehországban megint növekszik az új fertőzések napi száma 
Már egy hete megint emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban – derült ki a cseh 
egészségügyi minisztérium honlapján csütörtökön megjelent kimutatásokból. 
 
Csehország július 9-től szigorít a beutazási feltételeken  
Prágában immár gyors ütemben terjed a koronavírus delta-variánsa. A cseh kormány csütörtöki döntése nyomán a 
koronavírus elleni védőoltás egyetlen adagja nem lesz elegendő az immunitás igazolására az országba való belépéskor. 
A rendelkezés július 9-i hatállyal lép életbe – közölte Adam Vojtěch egészségügyi miniszter. Vojtěch hozzátette: az új 
szabály hatással lesz az éttermi látogatásokra és a kulturális rendezvényekre is. A miniszter a szigorítás jogosságát azzal 
magyarázta, hogy a koronavírus delta-variánsa jelenleg az általános járványügyi mutatók stagnálásához, Prágában 
azonban már a romlásához vezetett. 
 
Koronavírus: százezer oltóanyagot ad Magyarország Csehországnak 
Százezer koronavírus elleni oltóanyagot ad Magyarország Csehországnak, hogy fel tudják gyorsítani saját oltási 
programjukat - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán vasárnap. 
 
FORRÁS: 
www.motorhang.hu 
www.index.hu 
www.korkep.hu 
www.parameter.sk 
 

Egyesült Királyság 

 
Angliában enyhítenek a karanténkötelezettségen 
Jövő hónap közepétől a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisával beoltottaknak Angliában nem kell karanténba 
vonulniuk akkor sem, ha közeli ismerőseik, hozzátartozóik fertőződtek meg - jelentette be kedden a brit egészségügyi 
miniszter. 
 
A Brexit-káosz után most újra szuperhatalommá válna Nagy-Britannia 
A Brexit híre hidegzuhanyként érte a világot. A britek kilépésének következtében újra kellett hangolni az Egyesült 
Királyság és az Európai Unió kapcsolatát. A hosszas tárgyalások eredményeképpen végül sikerült elkerülni azt, hogy az 
Egyesült Királyság megállapodás nélkül zuhanjon ki az európai országok közösségéből. A kilépést követően a 
szigetország immár önállóan irányítja sorsát, a brit kormány pedig kijelentette, hogy újra globális hatalommá akarja 
tenni Nagy-Britanniát, amelyet többek közt szabadkereskedelmi megállapodások útján kívánnak elérni. De vajon 
mennyiben lesznek képesek a brit kormány céljai kompenzálni a Brexit következtében elszenvedett gazdasági károkat? 
 
Dán mintára szigorodhat a brit menekültügy 
Szigorodhat a szigetországba irányuló illegális migrációt övező bűncselekmények büntetési tétele, továbbá dán és 
ausztrál mintára a bevándorlók külső helyszínre történő áttelepítése is napirenden van. 
 
Harmadszor is oltanak a britek még a téli szezon előtt 
Boris Johnson miniszterelnök csütörtökön már tényként szólt arról, hogy ősszel újabb oltási kampány indul, amelynek 
célja az első két vakcinadózis hatását erősítő harmadik – booster – oltási adag beadása a leginkább veszélyeztetett 
lakossági csoportoknak. 
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Jelentősen nőtt az autóeladások száma a járvány alatt 
Nagy-Britanniában 28 százalékkal nőtt az eladott új autók darabszáma idén júniusban tavaly júniushoz képest, amikor a 
koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések hatására az autókereskedők egy része még zárva volt. 
 
Ez vár ránk is? Nagy átoltottság mellett robbant be durván a járvány a briteknél - de a tragédia eddig elmaradt 
Aggasztó és egyben figyelemre érdemes is, ahogy az Egyesült Királyságban jelenleg a járvány alakul. Aggasztó, mert a 
nagy átoltottság ellenére a járvány újabb jelentős, gyorsan felfutó hulláma indult el, amelyet immár főleg a delta variáns 
hajt. A helyzet ugyanakkor nagy figyelmet vált ki szerte a világban, mert most derül ki, hogy a nagy átoltottság mellett 
egy új mutáns mekkora pusztításra képes. Ha nagy átoltottság mellett zárni kell az országot, az nem sok jóval kecsegtet 
máshol sem.  
 
Ügyesen manővereznek a britek, sorra kötik az új kereskedelmi egyezségeket  
Amióta az Egyesült Királyság elhagyta az uniót, jelentősen esett az EU-ba irányuló exportja, eközben pedig a britekhez 
került kínai importáru több mint negyedével nőtt. A britek célja, hogy minél több szabadkereskedelmi szerződést 
kössenek, ezek kitárgyalása azonban szükségszerűen lassan zajlik, miközben az export-veszteségeik azonnal 
érzékelhetők. 
 
Lemondott a brit egészségügyi miniszter 
Lemondott szombaton Matt Hancock brit egészségügyi miniszter, aki a brit sajtóban megjelent fotók tanúsága szerint 
bensőséges kapcsolatba került egyik hivatali kolléganőjével. Hancock helyére szombat este Sajid Javid volt 
pénzügyminisztert nevezte ki Boris Johnson miniszterelnök. 
 
A brit felügyelet elrendelte, hogy a Binance állítsa le a szabályozott tevékenységét az Egyesült Királyságban 
A brit Financial Conduct Authority (FCA) elrendelte, hogy a Binance nevű kriptopénz tőzsde ne folytasson semmilyen 
szabályozott tevékenységet az országban, mondván, hogy a cégnek nincs engedélye. 
 
A buliszigetekre már szabadon mehetnek nyaralni a britek 
Jövő szerdától a Máltából érkezők karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába – jelentette be csütörtökön a 
brit közlekedési minisztérium. Ebbe a kategóriába emelték át a Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigeteket is, azaz 
immár Ibiza és Mallorca is szabad úticél. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedónia félmillió adag kínai vakcinát kapott 
Megérkezett Észak-Macedóniába a Sinopharm kínai gyártó 500 ezer adag koronavírus elleni védőoltása, ezzel 
felgyorsulhat az oltakozás a nyugat-balkáni országban. Ez az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány, amely Észak-
Macedóniába érkezett. 
 
Az EBRD 4%-ra emelte Észak-Macedónia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Észak-Macedónia bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 4%-kal nőhet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 
legfrissebb előrejelzése szerint, és ugyanilyen mértékű bővülést vár 2022-ben. Részleges fellendülés várható 2021-ben 
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az export és a magánfogyasztás fellendülésének köszönhetően. Az EBRD a jelentés előző kiadásában 3%-os 
fellendüléssel számolt.  
 

11,9 milliárd dénárra (193 millió euró) csökkent Észak-Macedónia költségvetési hiánya január és május között 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya 11,9 milliárd dénárt (230,5 millió dollár / 193 millió euró) tett ki az év első öt 
hónapjában, szemben a 2020 azonos időszakában mért 18,9 milliárd dénárral. A konszolidált költségvetési bevételek 
értéke elérte a 83,6 milliárd dénárt, meghaladva ezzel az egy évvel korábbi 73,4 milliárd dénárt. Az összes kiadás 95,5 
milliárd dénárra emelkedett, a 2020 január-májusi 92,3 milliárd dénárról. 
 

Nőtt az észak-macedón kereskedelmi hiány a január-májusi időszakban 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya a január-májusi időszakban 62,2 milliárd dénárra (1,2 milliárd dollár / 1 milliárd 
euró) nőtt, a 2020 azonos időszakában mért 48,6 milliárd dénárról. Az export éves szinten 44,2%-kal, 174,1 milliárd 
dénárra, míg az import 39,5%-kal 236,3 milliárd dénárra emelkedett. Az ország fő kereskedelmi partnerei 2021 első öt 
hónapjában Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína voltak. 
 

Észak-Macedónia ipari termelése májusban 16,5%-kal nőtt 
Észak-Macedónia ipari termelése májusban éves szinten 16,5%-kal nőtt, miután áprilisban 46,1%-kal emelkedett. 2021 
első öt hónapjában az ország ipari termelése 6%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. 
 

Az éves infláció júniusban 2,7%-ra csökkent Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában a fogyasztói árak éves szinten 2,7%-kal nőttek júniusban, a májusi 3%-os növekedést követően. 
Havi összehasonlítás alapján júniusban 0,5%-kal emelkedtek az árak, miután májusban 0,7%-kal nőttek. 
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Franciaország 
 

Párizs nyerte a versenyfutást a londoni bankárokért 
Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója a bank párizsi központjának megnyitóján arról beszélt, hogy a francia főváros 
lesz a cég európai kereskedelmi központja a Bloomberg tudósítása szerint. A hatemeletes, napi 300 és 400 milliárd dollár 
közötti kereskedelmet lebonyolító irodán keresztül fog a bank teljes európai részvény, kötvény és származtatott 
értékpapír kereskedelme futni.  
 

A francia kormány szerint lehetséges egy július végi negyedik hullám 
Megvan a lehetősége Franciaországban, hogy már július végén kialakul a koronavírus-járvány negyedik hulláma a 
fertőzőbb delta variáns térnyerése miatt, amennyiben nem gyorsul az oltási kampány – jelentette ki hétfőn Gabriel Attal 
kormányszóvivő. 
 

A francia szállodaipar hosszan tartó lábadozásra számít 
Franciaországban nehezen indul újra a turizmus, külföldi turisták és üzleti utazók hiányában a válság előtti szintet jó, ha 
2022-ben eléri a francia turizmus teljesítménye. A belföldi turizmus ugyan beindult, de alapvetően a vidéki helyszínek 
számolhatnak be jobb eredményekről (Bretagne-ban pl. 60%-os a szálláshelyek kihasználtsága), a főváros környéki Île-
de-France régió szállodáinak 10%-a még mindig zárva tart és jóval alacsonyabb a foglaltsági mutató is, ugyanakkor a 
párizsi Disneyland újranyitása pozitív hatással van a forgalomra és kezdi visszahozni az ügyfeleket. "Júniusban 
Franciaország-szerte a szállodaipar megközelítette az 50% -os kihasználtságot, és ez a szám hétről hétre nő” – 
állapította meg Vanguelis Panayotis, az MKG Consulting elnöke.  
 
A nyári nagy árleszállítások ellenére alábbhagyott a franciák vásárlási láza 
Franciaországban a lakosság fogyasztási szokásai kezdenek visszatérni a normális kerékvágásba. A mozik 
népszerűsítésére megrendezett „A mozi ünnepe” fesztivál június 30. és július 6. között 3,5 millió nézőt vonzott a francia 
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filmszínházakba. A belföldi turizmus is beindult, a szállásadók 17%-kal magasabb forgalmat regisztráltak az idei 
szezonra, mint 2020-ban. A nagy bevásárlóközpontok is kétszámjegyű növekedést tapasztalnak az értékesítés 
területén, a nagy divatcégek – Zara, H&M vagy a Kiabi – májusban 31,3%-os növekedést mutattak a tavalyi évhez képest. 
A francia Pénzügyminisztérium adatai szerint júniusban jelentősen nőtt az ipari termékek értékesítése: 45%-kal 
növekedett az elektronikai termékek vásárlása a 2019.évi azonos időszakhoz képest és mintegy 30%-kal a ruházati 
cikkek értékesítése Franciaországban.  
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Horvátország 

 
Kiderült, mikor enyhít Horvátország a szigorúbb beutazási szabályokon 
Július 1. óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk. A 
magyarokat is érintő változásokat vezettek be Horvátország határain július 1-én. A szigorításokat két hét elteltével, július 
15-én oldják majd fel a Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint. A szigorítás nem vonatkozik azokra, akik közvetlenül az 
Európai Unió országaiból érkeznek, és rendelkeznek az uniós zöld kártyával, vagyis a digitális Covid-igazolvánnyal. Azok 
a magyar állampolgárok, akiknek nincs uniós zöld kártyájuk, csak akkor léphetnek a Horvát Köztársaságba, ha oltási 
igazolással vagy negatív PCR- vagy BAT-teszttel rendelkeznek, vagy igazolást tudnak felmutatni, hogy voltak 
koronavírusosak és kigyógyultak belőle. 
 
Horvátország - Új járványügyi intézkedések léptek életbe 
Új járványügyi intézkedések lépnek életbe július 1-jétől Horvátországban, az európai védettségi igazolással rendelkezők 
korlátozások nélkül vehetnek részt különböző rendezvényeken. Továbbra is 100 főben határozzák meg a résztvevők 
felső létszámhatárát az olyan nyilvános rendezvényeken, illetve 30 főben azokon a magánrendezvényeken, amelyeket 
nem kötnek védettségi igazoláshoz. A kávéházak számára továbbra sem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő 
vendégeket szolgálhatnak ki. Kinyithatnak ugyanakkor a diszkók és éjszakai bárok, de csak nyílt térben és védettségi 
igazolással fogadhatják a vendégeket. Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben, amely egyes esetekben nyílt 
térben is kötelező, ilyenek a vásárok, gazdasági és turisztikai rendezvények, ahol értékesítenek, kiállítanak vagy 
bemutatnak termékeket. 
 
A horvát kormány beoltottsághoz kötné a vállalkozói támogatásokat 
A horvát kormány a továbbiakban oltási igazoláshoz kötné a koronavírus járvány-okozta gazdasági károk enyhítésére 
szánt állami támogatásokat a vállalkozók számára. Az erről szóló tárgyalásokat a jövő héten kezdik meg az illetékes 
minisztériumok a szakszervezetekkel. Az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják a kormány ötletét. Közben a 
horvát válságstáb további enyhítésekről is döntött: azok számára, akik olyan rendezvényeken vesznek részt, amelyek 
digitális uniós COVID-igazoláshoz kötöttek, senkinek nem kell maszkot viselnie. 
 
Devizahitelek: az OTP és a horvát állam rendezte a vitás kérdéseket 
Az OTP Bank Nyrt. június 30-án a Horvát Köztársasággal közösen kérte a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi 
Központjától (ICSID) a 2020. október 16-án regisztrált, a deviza- és deviza alapú lakossági hitelek kötelező átváltásával 
kapcsolatos eljárás megszüntetését. A vitás kérdéseket a felek közös megállapodása alapján rendezték. Az ICSID 
főtitkára a peres felek eljárás megszüntetésére vonatkozó közös kérelmének átvételét visszaigazolta, a közeljövőben az 
ICSID formálisan is megerősíti a jogvita megszűnését. 
 
Horvátország 2023-tól átállna az euróra 
Horvátország felkészült arra, hogy 2023. január 1-jén bevezesse az eurót az országban – mondta Andrej Plenković horvát 
kormányfő július 1-én, az euró bevezetésével foglalkozó nemzeti tanács ülésén. Az euróövezetbe való belépés olyan 
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kötelezettség, amelyet Horvátország az EU-csatlakozási szerződéssel vállalt. Az euró bevezetése számos előnnyel jár a 
horvát állampolgárok és a gazdaság számára: eltűnik az árfolyamkockázat és az átváltás költségei, csökken a kamatláb 
és nő a befektetések száma, továbbá megnő a lehetősége a tőkepiaci finanszírozásnak, valamint két szinttel emelkedhet 
az ország hitelminősítése. A csatlakozás megkönnyíti az exportot is és a turisták érkezését az euróövezeti országokból. 
 
Az EBRD 6%-ra javította Horvátország 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Horvátország gazdasága várhatóan 6%-kal bővül 2021-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb 
előrejelzése szerint. A szervezet 2020. szeptemberi jelentésében még 3,5%-os növekedéssel számolt. Az oltási kampány 
előrehaladtával és az idegenforgalom élénkülésével a gazdaság lendülete valószínűleg fennmarad 2021 hátralévő 
részében. Ha az idegenforgalmi bevételek a várakozásoknak megfelelően elérik a 2019-es szint 70%-át, 2021-ben 6%-
kal bővülhet a GDP. 2022-ben 4,4%-os lehet a növekedés a beérkező uniós forrásoknak, a földrengés utáni újjáépítés 
miatti beruházásoknak és a magánfogyasztás és a turizmus fellendülésének köszönhetően. Az Európai Bizottság 
előrejelzése szerint a horvát GDP 5,4%-kal nőhet 2021-ben és 5,9%-kal 2022-ben. 
 
Felpörgött a horvát turizmus 
A 2021-es horvát turisztikai szezon már jóval megelőzi a tavalyi, koronavírus-járvány uralta nyári szezont. Az emelkedő 
hőmérséklet és járványügyi intézkedések könnyítése megnövelte a külföldről érkezők számát. Az év elejétől június 24-
ig 2 millióan érkeztek az országba és 8,4 millió éjszakát töltöttek Horvátországban, ami 57 százalékos növekedést mutat 
2020 azonos időszakához képest. 
 
Kétszer annyi magyar utazik Horvátországba, mint tavaly 
Az elmúlt évhez képest csaknem kétszeresére nőtt idén június végéig a Horvátországba utazó magyarok száma. A január 
1-jétől június 28-ig tartó időszakban 2020 hasonló időszakához képest 90 százalékkal, 54 ezerre növekedett az adriai 
államba utazó magyarok száma. A vendégéjszakák száma ugyanakkor 105 százalékkal, 230 ezer éjszakára emelkedett 
ebben a csaknem 6 hónapban. 
 
Horvátország ipari értékesítése áprilisban 40,6%-kal nőtt 
Horvátország ipari értékesítése áprilisban éves szinten 40,6%-kal nőtt, miután márciusban éves szinten 11,6%-kal 
emelkedett. Az ipari értékesítés külpiacon 58,1%-kal nőtt tavaly áprilishoz képest, míg a belföldi ipari értékesítés 28,9%-
kal bővült. 
 
Horvátország ipari termelése májusban éves szinten 15,8% -kal nőtt 
Horvátország ipari termelése – az áprilisi 17,3%-os növekedést követően – májusban, éves szinten 15,8%-kal nőtt. Havi 
összehasonlítás alapján az ipari termelés májusban 2%-kal csökkent az áprilisi 2,1%-os visszaesés után. 
 
Horvátország folyó fizetési mérlegének hiánya az első negyedévben 1,7%-kal csökkent 
Horvátország folyó fizetési mérlegének hiánya az első negyedévben 1,363 milliárd eurót (1,612 milliárd dollárt) tett ki, 
ami 1,7%-os csökkenést jelent 2020 azonos időszakához képest. Az első negyedévi folyó fizetési mérleg hiány azonban 
drasztikusan nőtt a tavalyi negyedik negyedévhez képest, amikor 306,4 millió eurót tett ki. 
 
FORRÁS: 
https://www.alon.hu/ 
https://hvg.hu/ 
https://index.hu/ 
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https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/croatias-gdp-to-grow-54-in-2021-59-in-2022-eu-commission-746931 
https://www.travelo.hu/ 
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Írország 

 
Európai Bizottság: 2021-ben 7,2%-os, 2022-ben 5,1%-os GDP növekedés Írországban 
Az Európai Bizottság értékelése szerint 2021-ben 7,2%-os, 2022-ben 5,1%-os GDP növekedés várható Írországban.  
 
OECD: Az ír munkaerőpiac várhatóan 2024-ig nem fog kilábalni a válságból 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzése szerint az ír munkaerő-piaci helyzet 2024-ig 
nem fog kilábalni a koronavírus-járvány okozta válságból. Az OECD előrejelzése szerint az ír munkaerőpiacnak 4 és fél 
évbe telik majd, míg a munkanélküliség a pandémiát megelőző szintre visszaesik. 
 
Jegybank: 2021-re 1,8%-os, 2022-re 2%-os infláció 
Az ír Jegybank (Central Bank of Ireland) legfrissebb értékelése szerint Írország gazdasági kilátásai pozitívak és 
kiegyensúlyozott fellendülésre lehet számítani az év második felében, mivel a korlátozások enyhítésének köszönhetően 
a belföldi ágazatok gazdasági teljesítménye jelentős javulásnak indult. A pozitív prognózisokat az oltási program 
előrehaladására, a javuló fogyasztói és üzleti hangulatra, valamint a támogató fiskális és monetáris politikára alapozza 
a Jegybank. A Jegybank 2021-re 1,8%-os, 2022-re 2%-os inflációt vetít előre, mely azonban mérséklődni fog 2023-ra. 
 
Írország nem írta alá az OECD adóügyi reformokat 
Írország sem írta alá az OECD megállapodást a nemzetközi társasági adórendszer reformjáról. A tárgyalásokon részt 
vevő 139 ország közül 130 aláírta a mérföldkőnek számító megállapodás-tervezetet, mely tervek szerint októberben 
kerül megkötésre. Paschal Donohoe pénzügyminiszter elmondta, hogy elkötelezett a társasági adórendszer reformja 
mellett, illetve Írország támogatja a megállapodás jelentős részét, de a 15%-os adókulcsot nem tudja támogatni. 
 
Inflációhoz kötné a kormány a lakbéremelést 
A kormány az inflációhoz tervezi kötni lakbéremelés engedélyezett mértékét azokban az úgynevezett „rent pressure 
zone” kerületekben, melyek a leginkább érintettek ingatlanár-emelkedés szempontjából. A jelenlegi jogszabály szerint 
évente maximum 4%-kal lehet lakbért emelni az érintett zónákban, azonban az infláció mértékéhez igazított előírás 
szerint 2%-alá fog esni a megengedett mérték. A lakhatási krízishelyzet megoldása régóta visszatérő elem az ír 
belpolitikában.   
 
Írország elhalasztja a tervezett enyhítéseket 
Az ír Nemzeti Népegészségügyi Sürgősségi Csoport (NPHET) tanácsát követően a kormány úgy döntött, hogy 
elhalasztja a korlátozások tervezett enyhítését tekintettel a Delta-variáns terjedésére. Az éttermek beltéri részének 
megnyitását július 19-re halasztották, melyet azonban csak azok vehetnek majd igénybe, akik teljes védettséggel 
rendelkeznek. Más olyan beltéri tevékenységekre vonatkozó enyhítések, mint például a szervezett események és a 
sportedzések is elhalasztásra kerültek. Változás, hogy az esküvők létszámkorlátozását felemelték 50 főre. A szabadtéri 
rendezvényeken megengedett létszámot felemelték 200 főre, illetve a nagyobb befogadóképességű szabadtéri 
helyszínek esetében 5000-re. További enyhítések várhatóan július 19-től lesznek. A felnőtt lakosság 41%-a van beoltva, 
mintegy 1,5 millió fő. 
 
Az ír kormány eladja banki részesedését  
A kormány bejelentette, hogy megkezdi a Bank of Ireland (BOI) részesedésének (13,9%) eladását. Ír sajtóértékelések 
szerint a kormány célja a BOI-részesedés eladásával, hogy kikövezze az utat a belga KBC bank írországi működésének 
és a Davy brókercég megvásárlásához anélkül, hogy tovább növelnék az állam befolyását a bankszektorban. A kormány 
71%-os, illetve 75%-os részesedéssel rendelkezik az AIB és a Permanent TSB bakokban.  
 
Csökkent a munkanélküliség a kültéri vendéglátóipari egységek megnyitásával 
A munkanélküliségi ráta júniusban 18,3%-ra csökkent a kültéri vendéglátóipari egységek újból megnyitásának 
köszönhetően. Ezt megelőzően májusban 21,9%-os munkanélküliséget regisztráltak. Az ír fiatalok munkanélküliségi 
rátája 44%, azonban a júniusi adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző havi 58%-hoz képest. 
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A megújuló energiaforrások 180 millió eurót takarítanának meg az ír fogyasztók számára 
A kormány elkötelezte magát amellett, hogy az energiatermelés 70%-a az évtized végére megújuló energiaforrásokból 
származzon. Írország villamosenergia-ágazatának szén-dioxid-kibocsátását az évi 10 millió tonnáról 2 millió tonna CO2-
egyenérték alá lehetne csökkenteni 2030-ra. A fosszilis tüzelőanyagokról való átállás 180 millió eurónak megfelelő 
összegű csökkenést jelentene az ír fogyasztók számára. 
 
Az otthoni munkavégzés lesz az új norma Írországban 
Leo Varadkar miniszterelnök-helyettes, és vállalkozási, kereskedelmi és foglalkoztatási ügyekért felelős miniszter 
kampányt hirdetett az otthoni munkavégzés népszerűsítésére. A kampány célja a munkavállalók felhívása, hogy a 
járvány után is tegyék lehetővé a távmunkát, illetve a hibrid munkavégzést. Emellett a kormány elkötelezte magát új 
törvények bevezetése mellett is, melyek jogot biztosítanak a munkavállalóknak a távmunka igénylésére.  
 
FORRÁS: 
www.breakingnews.ie 
www.irishtimes.com 
www.rte.ie 

 

Koszovó 

 
A koszovói kormány 420 millió eurós csomaggal járul hozzá a gazdaság fellendítéséhez 
A koszovói kormány 420 millió eurós (497,6 millió dolláros) csomaggal járul hozzá a gazdaság fellendítéséhez. A célra 
mintegy 190 millió eurót különítenek a költségvetésből, míg a fennmaradó 230 millió eurót hitelfelvétel útján biztosítják. 
A csomag révén támogatják a gazdaság, a foglalkoztatás és a termelés fellendítését, valamint az infrastruktúrába és a 
környezetvédelembe történő beruházásokat. 
 
Koszovó is megkapta az első Pfizer-szállítmányt 
Megérkezett az első két vakcinaszállítmány a Pfizer gyógyszergyártó cégtől Koszovóba, amely június 28-án és 29-én is 
81 900 adag oltóanyagot vett át. A koszovói kormány 1,2 millió adag koronavírus elleni oltóanyag megvásárlásáról írt alá 
szerződést a Pfizerrel. A miniszter reményei szerint ezzel felgyorsulhat az oltási kampány, 2021 végéig a lakosság 60 
százalékát beolthatják. Az 1,8 milliós nyugat-balkáni országban eddig valamivel több mint 160 ezer ember kapta meg a 
koronavírus elleni vakcina első adagját, míg a második adagot mintegy 33 ezren vették már fel. 
 
Az EBB 40 millió euró kölcsönt biztosít Koszovónak a járvány sújtotta kkv-k támogatására 
Az Európai Beruházási Bank (EBB) 40 millió eurós (47,7 millió dolláros) hitelt nyújt Koszovónak, hogy segítse a helyi kis- 
és középvállalkozásokat (KKV-k) a koronavírus-járvány okozta válságból való kilábalásban. A kölcsönt forgótőke 
finanszírozására és hosszabb távú tőkebefektetésekre lehet felhasználni. 
 
Az EBRD fenntartja a koszovói GDP-növekedésre vonatkozó korábbi előrejelzését 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) - fenntartva szeptemberi előrejelzését - arra számít, hogy Koszovó 
bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 4%-kal növekszik, míg 2020-ben várhatóan 5% lesz a bővülés.  
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.vg.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Az oltatlanokat büntetnék Lengyelországban 
Lengyelország még ebben a hónapban dönt arról, hogy szigorítja-e a korlátozásokat a be nem oltott állampolgárok 
számára - írja a Polskie Radio. A lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki elővigyázatosságból már az esetleges 
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újabb őszi hullámra is szeretne felkészülni. A korlátozások mértékét az oltottak számától tennék függővé. Jelenleg 14 
millió személy szerzett teljes védettséget a 38 milliós lakosságból. 
 
Lengyelország harmadával növelte az ukrán munkavállalók számára kínált állásajánlatainak számát 
A work.ua online portál felmérése szerint a legnagyobb igény az orvosok, a csemperakók és a betonnal dolgozó 
munkások iránt van, de az asztalosokat, bádogosokat, útépítőket és programozókat is várják. Munkaruhát 
munkaeszközöket, utaztatást és ingyenes szállást is kínálnak az ukrajnai munkavállalóknak, csak jöjjenek. Nem beszélve 
az ukrajnainál jóval magasabb bérről.  
 
Lengyelország: júniusban már negyedével több járművet sikerült eladni 
A lengyel autópiac is kiszabadult a pandémia fogságbából, kúsznak felfelé a számok. Idén összesen már 38 százalék 
pluszban vannak - írja az MTI. Lengyelországban a pandémia által még érintett tavaly júniushoz képest 25 százalékkal 
több, 51 ezer 138 új autót és kisteherjárművet adtak el az idén júniusban, miután májusban még ennél is nagyobb, 94,9 
százalékos éves szintű növekedést regisztráltak. 
 
Lengyelországban sem építenek olcsóbban atomerőművet, mint a paksi összeg 
A tervek szerint öt év múlva kezdődik az első atomerőmű építése Lengyelországban, a nukleáris program 2040-ig 105 
milliárd zlotyba (több mint 8000 milliárd forint) kerül majd – számolta ki a Lengyel Gazdasági Intézet. Az országban 
jelenleg egyetlen atomerőmű sem üzemel, de régóta tervezik a technológia meghonosítását, hogy le tudják váltani a 
szenet égető hőerőműveket, amelyek jelenleg az ország áramtermelésének nagy részét adják. A tervek szerint a 2040-
es évek közepére már hat reaktornak kell majd működnie, 6-9 gigawattos kapacitással – emlékeztet a money.pl cikke.  
 
Lengyelország a 4. járványhullámra készül, újabb lezárásokra figyelmeztetnek 
A lengyel egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy országában még a nyár vége előtt uralkodóvá válhat a 
koronavírus delta változata, ami újabb korlátozások bevezetéséhez vezethet. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.karpathir.com 
www.napi.hu 
www.g7.hu 
 

Montenegró 

 
Közel 1 milliárd forintos támogatást nyert el a Hunguest Hotels 
Az Opus bejelentette, hogy a közvetett tulajdonában álló Hunguest Hotels, valamint leányvállalata, a Hunguest Hotels 
Montenegro konzorciumban összesen 1 025 000 000 forintot nyert el a Külpiaci Növekedési Támogatás keretében a 
Herceg Novi-ban található Hunguest Hotel Sun Resort fejlesztésére, amely pályázathoz a társaság nyújt kezességet. A 
projekt támogatási intenzitása 50 százalék. A fejlesztés során a montenegrói szálloda teljeskörű gépészeti és 
belsőépítészeti felújításon, továbbá energetikai korszerűsítésen esik át. 
 
Az EBRD 8,5%-ra emelte Montenegró 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), javítva Montenegró gazdasági növekedésére vonatkozó 2020. 
szeptemberi 5%-os előrejelzését, legfrissebb jelentésében már 8,5%-os növekedéssel számol 2021-ben. Az ország GDP-
je 2022-ben várhatóan 6%-kal bővül majd. 
 
Montenegró január-májusi költségvetési hiánya 163,7 millió euró, ami 33,1%-kal alacsonyabb a tervezettnél 
Montenegró költségvetési hiánya 163,7 millió eurót (194,1 millió dollár) tett ki 2021 első öt hónapjában, szemben a 2020 
hasonló időszakának 167,1 millió eurós hiányával. A hiány 33,1%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél, és a 2021-re becsült 
bruttó hazai termék (GDP) 3,5%-ának felelt meg. Az összes költségvetési bevétel 2,1%-kal, 628,6 millió euróra 
növekedett az előző évhez képest, míg a kiadások 1,2%-kal 792,2 millió euróra nőttek. 
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Montenegró kereskedelmi hiánya 5%-kal csökkent a január-májusi időszakban 
Montenegró kereskedelmi hiánya 5%-kal, 678 millió euróra (806 millió dollár) csökkent az előző évhez képest, 2021 első 
öt hónapjában. Az export 25%-kal 166,3 millió euróra nőtt a január-májusi időszakban, míg az import 0,2%-kal 844,3 
millió euróra csökkent. Montenegró legfontosabb exportpiacai Szerbia (45 millió euró), Bosznia-Hercegovina (14,1 millió 
euró) és Szlovénia (11,7 millió euró) voltak. Az országba irányuló behozatal főként Szerbiából származott, amely 167,6 
millió euró értékű importot jelentett, ezt követte Németország 85,5 millió euróval és Olaszország 55,1 millió euróval. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Németország 

 
Angela Merkel újabb tagállamokkal bővítené az EU-t 
Angela Merkel a Nyugat-Balkán stabilitásának erősítésére és EU-s integrációjának előmozdítására indított úgynevezett 
berlini folyamat kormány-, illetve államfői szintű tanácskozása után tartott tájékoztatóján bejelentette, hogy 
Németország hárommillió adag oltóanyaggal támogatja a régió EU-n kívüli országait a koronavírus-járvány elleni 
védekezésben. Ismertette, hogy hazája harmincmillió adag vakcinával segíti a rászoruló országokat a COVAX 
nemzetközi oltóanyag-ellátási program révén, és ebből hárommillió adagot a lehető leggyorsabban a Nyugat-Balkánra 
juttatnak. 
 
Nőtt a német kereszténydemokraták előnye a zöldekkel szemben 
Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) 
szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra (Bundestag-) készülő pártok támogatottságát 
mérő közvélemény-kutatásokban, egy vasárnap ismertetett felmérés szerint a jobbközép pártszövetség már 10 
százalékponttal áll a balközép irányultságú ökopárt előtt. A Bild am Sonntag című vasárnapi lap megbízásából készített 
felmérés szerint a CDU/CSU országos választói támogatottsága 28 százalékos, a Zöldek pedig 18 százalékon állnak. 
 
Megbüntetnék azokat a németeket, akik kihagyják a második oltást 
Bírságot kell kiszabni a koronavírus elleni oltás második adagját kihagyókra - sürgeti Németországban több politikus és 
szakember hétvégi sajtóbeszámolók szerint. Az oltási központok többségét üzemeltető Német Vöröskereszt (DRK) 
tapasztalatai alapján az utóbbi napokban csökkent az oltási hajlandóság. A tartományi rangú fővárosban, Berlinben 
például az esetek 5-10 százalékában nem jelenik meg az oltásra jelentkező a második adag beadására lefoglalt 
időpontban, és nem is törli az időpontot. 
 
Delta-variáns Németországban: AstraZeneca után mRNS-alapú vakcinát javasolnak második oltásnak 
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes delta változatának terjedése miatt érdemes a hírvivő 
RNS-re (mRNS) alapuló vakcinák közül választani második oltást Németországban mindenkinél, aki első adagként 
AstraZeneca-féle oltást kapott - javasolta csütörtöki állásfoglalásában az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO). 
A szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület 
szerint az adenovírus-vektor alapú AstraZeneca és egy mRNS alapú vakcina - vagyis a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-
féle oltás - keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca oltás. 
 
A német munkanélküliség lassan eléri a válság előtti szintet 
A német munkanélküliség júniusban 73 400 fővel, 2,614 millióra csökkent, ami a legjobb június havi teljesítmény 2010 
óta - írja az ING. A gazdaság újranyitásával a szezonalitással kiigazított munkanélküliségi ráta így 5,9%-ra csökkent, 
azonban az ING szerint ez önmagában még nem jelenti azt, hogy helyreállt volna a német munkaerőpiac. Európában a 
munkanélküliségi ráták a válság hatására közel sem ugrottak meg annyira, mint más, a járvány által hasonlóan sújtott 
országokban. Az ING szerint viszont némi fenntartással kell az öreg kontinens munkanélküliségi adatait fogadni, hiszen 
azok, a rövidített munkaidős (kurzarbeit) intézkedések miatt, nem mutatják meg a teljes képet. 
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Orosz hackertámadás érte Németországot 
Nagyszabású informatikai támadás érte Németországot Oroszországból - jelentette a Bild című német lap a hírportálján. 
A szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) megerősítette a támadás tényét - írták. Értesüléseik szerint az utóbbi 
napokban történt kibertámadást az APT28 és a Fancy Bear néven is ismert hackercsoport hajtotta végre, amely az orosz 
katonai hírszerzéshez (GU) kötődik. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Olaszország 
 

Olaszországban szúrópróbaszerűen ellenőrzik az EU-s védettségi igazolást 
Az olaszországi nemzetközi légikikötőkben nem ellenőrizték egyenként az érkező utasokat a védettséget tanúsító uniós 
Covid-igazolás bevezetésének első napján. Az egészségügyi tárca csütörtök esti adatai szerint 51,7 millió olasz kapott 
már védőoltást, de közülük csak 18,8 millióan részesültek második adagban is, vagyis a lakosság 34,9 százaléka. 
Felmérések szerint szeptemberig 28 millió külföldi látogatóval számolnak, miközben tíz olaszból hét úgy nyilatkozott, 
hogy belföldön tölti a nyári szabadságát. Az olaszok harminchárom százaléka egyenesen a lakhelye közelében marad 
nyáron is, legfeljebb a legközelebbi tengerpartig megy el szabadnapjaiban. 
 

Csődöktől féltik az olasz kisbankokat 
Már a következő hónapokban válságba kerülhetnek egyes kisebb bankok Olaszországban, hiába van kilábalóban a 
válságból a gazdaság - figyelmeztetett Ignazio Visco olasz jegybankelnök. Az olasz bankszövetség tagjai előtt elmondott 
beszédében Visco alapvetően optimista képet vázolt fel az ország gazdaságáról és pénzügyi rendszeréről: a gazdaság 
teljesítménye várhatóan ugrásszerűen javul a második félévben, a GDP növekedése idén öt százalék körül lehet, és 
jövőre is folytatódhat. A bankok tőkével jól ellátottak, és a hitelállományon belül stabilan 1,1 százalék körül van a rossz 
minősítésű kölcsönök. A rossz hitelek összege azonban növekedhet a következő hónapokban és egyes kisebb bankokat 
úgy ért a járvány sokkja, hogy már előtte strukturális problémákkal küzdöttek, és a jegybank figyelmeztetései ellenére 
fenntarthatatlan üzleti modellt alkalmaztak - mondta Visco. 
 

Horvát vállalattal egyesül a legendás olasz autógyártó 
A Bugatti több mint két évtized után elhagyja a Volkswagen konszernt. A konszern érdekeltsége, a Porsche 
megállapodást írt alá az elektromos járművekre szakosodott horvát Rimac vállalattal közös vállalat létesítéséről Bugatti-
Rimac néven.  
 

Egyedi módszerrel kezelné a turisták tömegeit Toszkána 
Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy 
tehermentesítsék a tartomány fővárosát. Az Airbnb-szállások gyorsabban elkelnek a falvakban, mint a szállodák a 
nagyvárosokban. Uffizi Diffusi – szétszórt Uffizi – ez a projekt neve, mely Olaszország leglátogatottabb múzeumának 
kincseit különböző helyeken mutatja be Toszkána tartományban. Öt éven belül csaknem 100 új kiállítóhelyet hoznak 
létre szétszórva Firenze körül. Így akarják tehermentesíteni Toszkána fővárosát, amelyet a járvány előtt oly mértékben 
árasztottak el a turisták, hogy az már a hétköznapi életet is zavarta. 
 

Európa egyik legzöldebb egyetemvárosa az olasz csizma csücskén 
A Calabria régióban fekvő Calabriai Egyetem (Unical) a maga kétszáz hektáros területével Olaszország legnagyobb 
egyetemvárosa, de egyben Európa egyik legzöldebb kampusza is. Nagyjából harmincezer diák él és tanul itt. Az elmúlt 
években az egyetemváros által felhasznált energiamixbe bekerült a napenergia, a geotermikus energia és a 
fotovoltaikus energia is. A változás hatására mintegy évi félmillió euróval sikerült csökkenteni a kampusz 
energiaszámláját. 
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Románia 

 
Újabb enyhítések Romániában 
Romániában júliustól tovább lazítanak a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokon: a rendezvényeken az 
eddigieknél többen gyűlhetnek össze, az immunizációt pedig a beoltottaknak járó kedvezményekkel bátorítják. Az új 
kormányhatározat az eddigi 200-ról 300-ra emelte a magánrendezvényeken (lagzikon, keresztelőkön, torokon) 
engedélyezett maximális létszámot azzal a kikötéssel, hogy a résztvevőknek védettséggel kell rendelkezniük. A 
feltételek között szerepel az is, hogy mindenkinek legalább két négyzetméteres helyet kell biztosítani. Júliustól 
védettség nélküli résztvevők is összegyűlhetnek egy-egy magánrendezvényen, ha létszámuk nem haladja meg zárt 
térben a százat, vagy szabadtéren a 150-et. A vendéglők és szórakozóhelyek immár nemcsak éjfélig, hanem hajnali 2 
óráig maradhatnak nyitva, és befogadóképességük 70 százalékát kihasználva fogadhatnak vendégeket. 
 
Elindult a HoReCa-szektort segítő támogatási rendszer  
Június 29-én indította el a gazdasági, vállalkozási és turisztikai minisztérium azt a támogatási programot, amellyel a 
pandémia által rendkívüli mértékben sújtott HoReCa-szektort (hotelek, vendéglők, kávézók) segítik ki. A támogatási 
mechanizmus alapkoncepciója, hogy a szektorban működő vállalkozások megkapják a 2020-as és 2019-es üzleti 
forgalmuk különbségének 20%-át. 
 
Az első öt hónap után 2,29 százalékra nőtt a GDP-arányos költségvetési deficit  
A 2,29 százalékos hiány alacsonyabb a tavalyi azonos időszakban jegyzett 3,68 százalékos deficitnél. A minisztérium 
közlése szerint a hiányt annak ellenére sikerült mérsékelni, hogy a közberuházásokra 3,88 milliárd lejjel (78,76 millió 
euró) többet, 16,88 milliárd (3,43 milliár euró) lejt fordítottak, ami 29,9 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos 
időszakában jegyzett értéket. 
 
Lélektani határhoz ért az államadósság 
526,6 milliárd lej (106,9 milliárd euró) volt Románia államadóssága április végén, ami az idei bruttó hazai termék (GDP) 
49,9 százalékának felel meg, feltéve, ha bejön a kormány előrejelzése. Az év első négy hónapjában 27,5 milliárd lej (5,6 
milliárd euró) értékű hitelt vett fel a kormány, hogy fedezni tudja a költségvetési kiadásokat. 
 
Marad a történelmi mélypontú román alapkamat 
A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa július 7-i monetáris politikai ülésén változatlanul 1,25 százalékon tartotta a 
román alapkamatot, amely így továbbra is a történelmi mélypontnak számító szinten. A jegybank a kereskedelmi 
bankok kötelező lej és valuta tartalékrátáját sem módosította. A román alapkamat január óta változatlan, akkor az 
igazgatótanács 25 bázisponttal csökkentette 1,50 százalékról. Májusban 3,8 százalékra gyorsult a román éves inflációs 
ráta, miután áprilisban 3,2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves összevetésben. A román jegybank az idén év végén 
4,1 százalékos inflációra számít, miután májusban újból felfele módosította 0,7 százalékponttal a prognózisát. 
 
Beindult a romániai autógyártás 
A romániai autógyártás a tavalyi brutális első fél évi visszaesés után idén az év első öt hónapjában magára talált, és 
majdnem ledolgozta akkori veszteségeit. Még a chipek hiánya sem okozott kezelhetetlen problémát. Az idei év első öt 
hónapjában az egy évvel korábbinál 25 százalékkal több, 191 658 járművet gyártottak Romániában, miután tavaly a 
termelést nagymértékben befolyásolta a koronavírus-járvány okozta gazdasági leállás. A 25 százalékos növekedés főleg 
azzal magyarázható, hogy tavaly a termelés jelentősen, egész évben csaknem 11 százalékkal csökkent, míg 2020 első öt 
hónapjában az autóipar több mint 30 százalékos visszaesést mutatott az előző év azonos időszakához mérten. 2019-ben 
még 219 298 járművet szereltek össze a Dacia és a Ford romániai üzemeiben. 
 
Kelendőbbek lettek a szállások Romániában 
Romániában az idei első öt hónapban 31,9 százalékkal, 4,715 millióra nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyi év azonos 
időszakához képest. A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma csaknem 50 százalékkal nőtt, míg a 
külföldiek által eltöltött vendégéjszakáké csaknem 53 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A kereskedelmi 
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szálláshelyekre érkezett turisták száma is 36 százalékkal, 2,468 millióra emelkedett. A román vendégek száma 53 
százalékkal nőtt, míg a külföldieké csaknem 56 százalékkal, 126 300-ra csökkent. 
 
Romániában 13,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom 
Romániában a nyers adatok szerint 13,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első öt hónapban 
a tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 11,5 százalékos 
volt a vizsgált időszakban. A növekedés főleg a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyeknek az eladási volumene 23,2 
százalékkal nőtt, az üzemanyag-értékesítés 13,8 százalékkal emelkedett, míg élelmiszerekből, italokból és 
dohánytermékekből 4,6 százalékkal többet adtak el. 
 
Romániában 5,5 százalékra mérséklődött májusban a munkanélküliségi ráta 
Romániában 0,2 százalékponttal, 5,5 százalékra mérséklődött májusban a munkanélküliségi ráta az előző hónaphoz 
mérten. A 15 és 74 év közöttiek körében 449 ezren voltak állás nélküli, ami kevesebb az előző hónapban jegyzett 474 
ezernél. A férfiaknál 0,3 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliségi ráta, hiszen elérte az 5,6 százalékot, míg a 
nők körében 5,3 százalék volt az állástalanok aránya. A 25 és 74 évesek körében 4,4 százalék volt az állástalanok aránya, 
ők tették ki a munkanélküliek csaknem 76 százalékát. 
 
Közel 35 ezer munkahely szűnt meg tavaly a textiliparban, a készruha- és a cipőgyártásban 
A járvány első évében közel 35.000 munkahely szűnt meg a textiliparban, a készruha- és a cipőgyártásban, illetve 3,7 
milliárd lej (750 millió euró) tűnt el a három ágazatból. A cégbíróság adatai szerint 550 textilipari, illetve 
készruhagyártással foglalkozó cég szűnt meg tavaly, az alkalmazottak száma pedig 25 ezerrel csökkent. A cipőgyártás 
szintén megszenvedte a pandémiát, az ágazat árbevétele 4,9 milliárd lejről 3,7 milliárdra csökkent, a dolgozók száma 
pedig 8500-zal, s közel 200 céget zártak be. Az elmúlt években már egy sor, nemzetközi viszonylatban fontos piaci 
szereplőnek számító cég szüntette be a termelést Romániában, amely folyamat tavaly is folytatódott. Ennek a fő oka 
az, hogy az elmúlt néhány évben gyorsan nőttek a fizetések Romániában, ezért a multinacionális nagyvállalatok olyan 
dél-kelet-európai és dél-kelet-ázsiai országokba helyezték át a termelést, ahol alacsonyabbak a bérköltségek. A 
súlyosbodó munkaerőhiány szintén közrejátszott több nagy cég kivonulásában. 
 
Júliustól drágul az áram és a gáz Romániában 
Becslések szerint a földgáznál mintegy 20, míg a villamosenergia esetében 1-7 százalékos drágulására számíthat a 
lakosság júliustól, utóbbi esetben azonban ennél jóval nagyobb lesz az áremelkedés azok számára, akik nem kötöttek 
szabadpiaci szerződést, mert a legtöbb szolgáltató immár nem biztosítja a cégtől függően 10-20 százalékos 
kedvezményt az egyetemes szolgáltatási árra. 
 
Ilyen még nem volt: román állami bank vásárolt meg egy magánbankot 
Az OTP piaci részesedése csökkent, de továbbra is a kilencedik legnagyobb romániai bank. Viszonylag sikeres év volt 
2020 a román bankszektor számára. A 34 hitelintézet együttes aktívumainak az értéke 13 százalékkal, 560 milliárd lejre 
nőtt. Az ágazat összesített nyeresége 5 milliárd lej volt, 1,3 milliárddal kevesebb az egy évvel korábbinál, a 
megnövekedett kockázati költségek miatt. Az ágazaton belül történtek kisebb súlyponteltolódások, ám az erőviszonyok 
nagyvonalakban változatlanok maradtak. A piacvezető továbbra is az egyetlen erdélyi székhelyű hitelintézet, a 
Transilvania Bank (BT). A TOP 10-be bekerült tavaly az EximBank, annak köszönhetően, hogy felvásárolta a Banca 
Românescă nevű konkurensét. Ez mérföldkő a román bankszektorban, korábban ugyanis nem fordult elő, hogy állami 
hitelintézet magántulajdonban levőt vett volna meg. 
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Spanyolország  

 
Spanyolországban is berobbant a járvány a delta mutáns miatt - de főleg az oltatlanok között terjed 
Különösen a fiatalok körében erősen növekedett a fertőzöttek száma Spanyolországban, péntek óta 32 607 új esetet 
regisztráltak a helyi egészségügyi hatóság hétfői összesítése szerint. Ez 85 százalékkal magasabb érték a múlt hetinél, 
amit a fokozottan fertőzőképes delta-variáns terjedésével magyaráznak, különösen a még nem immunizált fiatalok 
körében. Az elmúlt két hétben százezer lakosra átlagosan 204 koronavírus-fertőzött jutott. Ez a mutató a 20-tól 29 
évesig terjedő korosztályban viszont 640 fő százezer lakosra vetítve. Spanyolországban korcsoportonként halad a 
lakosság immunizálása, így a fiatalabb korosztályok még alig jutottak vakcinákhoz. 
 
Madrid soha nem fogadja el a katalán függetlenségi népszavazást 
A hatalmon lévő spanyol szocialisták soha nem fogják elfogadni a katalán önrendelkezési népszavazást – jelentette ki 
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a spanyol parlament alsóházában. Nem lesz önrendelkezési népszavazás – 
mondta a kormányfő. Hozzátette: a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), amelynek Sánchez a főtitkára, soha nem 
fogja támogatni a kezdeményezést. 
 
Visszatérnek Spanyolországba a turisták 
Rekord mértékben csökken a munkanélküliség Spanyolországban a korlátozások enyhítésének és a külföldi turisták 
visszatérésének köszönhetően. Az egy évvel korábbi gyakorlatilag nulla után májusban már 1,36 millió külföldi turista 
érkezett Spanyolországba – jelentette be pénteken a statisztikai hivatal. A határon túli vendégek száma több mint a 
kétszeresére nőtt áprilishoz képest, de még így is 83 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti, 2019-es szinttől. 
 
Mallorcai tömeges fertőzés: szigorított a teljes szigetcsoport 
A Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigeteken szigorítottak a koronavírus-járvány elleni intézkedéseken, mert 
Mallorcán megfertőződött mintegy ezer végzős középiskolás az év végi iskolai kirándulásokon. A helyi hatóságok 
korlátozzák a beutazó nagy turistacsoportok számát. Mostantól a legalább húsz fős turistacsoportok tagjai csak negatív 
PCR-teszttel vagy oltásigazolvánnyal érkezhetnek a szigetcsoportra.  
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Az EBRD 6%-ra emelte Szerbia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 6%-kal nő 2021-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 
szerint, mely elsősorban a fogyasztás fellendülésének és az állami beruházások növekedésének köszönhetően. Az EBRD 
2021-ben Szerbia GDP-jének 3%-os növekedését prognosztizálta a szeptemberi jelentésében. A bank arra számít, hogy 
az ország gazdasági növekedése 2022-ben 3,5%-ra lassul. 
 
Szerbia 200 millió eurós szerződést írt alá 
Siniša Mali pénzügyminiszter és Liliana Pavlova, az Európai Beruházási Bank alelnöke fontos pénzügyi szerződést írtak 
alá. Ennek köszönhetően támogatást nyújtanak a kis- és középvállalkozások, valamint a közepes piaci tőkével 
rendelkező cégek számára, hogy enyhítsék a koronavírus-járvány okozta hatásokat. A szerződés összesen 200 millió 
euróról szól, és a forrásokat a fizetőképességet biztosító hitelekre, valamint a KKV-k és a közepes piaci tőkével 
rendelkező cégek beruházásaira szánják. 
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A szerb folyó fizetési mérleg hiánya 34 millió eurót tett ki a január-áprilisi időszakban 
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 34 millió eurót (40,6 millió dollár) tett ki 2021 első négy hónapjában, szemben 
az előző év hasonló időszakának 1,074 milliárd eurós hiányával. Az árukereskedelem január-áprilisban 1,445 milliárd euró 
hiányt mutatott, míg a szolgáltatás-kereskedelem többlete 607 millió euró volt. 
 
Szerbia költségvetési hiánya az idei év első öt hónapjában 99,8 milliárd dinárt tett ki 
Az idei év első öt hónapjában 99,8 milliárd dinár volt a költségvetési hiány Szerbiában. A január-májusi időszakban a 
bevételek 533,8 milliárd dinárt, míg a kiadások 633,6 milliárd dinárt tettek ki. Májusban 59,5 milliárd dinár volt a hiány,  
106,5 milliárd dinár ért el a bevételek, 166 milliárd dinárt a kiadások összege. 
 
Huszonnyolc milliárd euró Szerbia államadóssága 
Több mint 28 milliárd euró volt Szerbia államadóssága májusban, vagyis a bruttó hazai termék 55,6 százaléka. Az 
államadósság áprilishoz viszonyítva 304 millió euróval nőtt, akkor a GDP 55 százalékát tette ki. Tavaly év végén az 
államadósság 26,66 milliárd euró volt, vagyis a GDP 57,4 százaléka. 
 
Szerbia ipari termelése éves szinten 9,4%-kal nőtt májusban  
Szerbia ipari termelése májusban éves szinten 9,4%-kal nőtt, miután áprilisban 33,9%-kal bővült. A szezonálisan 
kiigazított havi összehasonlítás alapján az ipari kibocsátás májusban 1%-kal növekedett, miután egy hónappal korábban 
7,6%-kal nőtt. 
 
Nőtt a szerb kereskedelmi hiány a január-májusi időszakban 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 1,8%-kal, 2,788 milliárd dollárra (2,349 milliárd euróra) nőtt 2021 első öt hónapjában az 
előző év azonos időszakához képest. Az ország exportja 28,3%-kal 8,251 milliárd dollárra emelkedett, míg az import 
18,3%-kal 10,565 milliárd dollárra nőtt. 
 
24,1%-kal csökkent a Szerbiába látogató külföldi turisták száma a január-májusi időszakban 
2021 első öt hónapjában a Szerbiába látogató külföldi turisták száma az előző évhez képest 24,1%-kal, 182 254-re 
csökkent. A külföldi turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma 25%-kal, 569 834-re esett vissza az előző 
évhez képest. 
 
Szerbiában 12,8%-os volt a munkanélküliségi ráta az első negyedévben 
Szerbiában 12,8%-os volt a munkanélküliségi ráta 2021 első negyedévében, 2,1 százalékponttal magasabb az előző 
negyedévhez képest. 2020 első negyedévében a munkanélküliségi ráta 10,5% volt. 
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Szlovákia 

 
Szigorítottak Szlovákiában: határátkelőket is lezártak július 5-től 
Bár nem növekszik a koronavírusban elhunytak száma Szlovákiában, és az új fertőzöttek száma sem indokolná, mégis 
újra korlátozásokat vezettek be július 5-től. A határokra vonatkozó járványellenes óvintézkedések alapja egy új, három 
fokozatú rendszer. A zöld fázisban a rendőrség megfigyeli a határátkelőket, és véletlenszerű ellenőrzéseket tart. A 
narancssárga fázisban az országba érkezők többségét ellenőrzik, a kevésbé fontos átkelőket lezárják. A fekete fázisban 
pedig minden egyes személyt ellenőriznek a határátkelőkön, és előfordulhat, hogy a kisebb átkelők lezárása mellett 
elrendelik a belső határok ideiglenes ellenőrzését is. Július 5-től Szlovákia a zöldből narancs fázisba kerül át, így 
megszűnik az átlépés a Pácin – Nagykövesd (Veľký Kamenec), Sátoraljaújhely – Újhely (Slovenské Nové Mesto), 
Hollóháza – Eszkáros (Skároš), Aggtelek – Domica, Cered – Tajti (Tachty), Ipolytarnóc – Kalonda határátkelőkön. 
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Soha nem voltak még ilyen jók a magyar–szlovák kapcsolatok 
Orbán Viktor június 29-én a karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt. A magyar miniszterelnök 
a találkozón kijelentette, hogy az elmúlt tíz év mérlegét megvonva soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok 
Magyarország és Szlovákia között, mint most. A szlovák miniszterelnök mások mellett a térségbeli innovatív és 
kölcsönös fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet. 
 
Új híd épül Magyarország és Szlovákia között 
Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett Magyarországnak, a válság ellenére is 10 milliárd 
euró közelében maradt a két ország kereskedelmi forgalma. Szijjártó Péter az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-
híd alapkő-letételi ünnepségén elmondta, a Szlovákiába befektetett magyar tőke 2010-hez képest 64 százalékkal 
növekedett, ami azt mutatja, hogy a két ország kapcsolatainak javításába az elmúlt 11 évben befektetett energia 
megtérült. 
 
Magyar startupok piacra jutását segítik Szlovákiában 
Alig 2 hónappal a FinTech Hub Szlovákia létrejöttének hazai bejelentését követően már két magyar startup csatlakozott 
a szervezet programjához. Olyan unikális szolgáltatást nyújtó cégekről van szó, mint a teljeskörű digitális könyvelést 
biztosító Acounto és a digitális ügyfél-átvilágítás területén az egyedi igények kielégítésére szakosodott Complytron. 
Mindkét startup a szomszédos országok piacaira lépésének megkönnyítésében látja a FinTech Hubbal való 
együttműködés motorját.  
 
A Palletways magyar hálózata Szlovákiában terjeszkedik 
Szlovákiában bővítette magyarországi hálózatát az Imperial csoporthoz tartozó Palletways Group, Európa legnagyobb 
és leggyorsabban növekvő expressz raklapos teherhálózata. A szlovák tagvállalatokkal bővült hálózat a Biatorbágyon 
található központi raktárból működik tovább, ami elhelyezkedéséből adódóan a magyar-szlovák forgalom számára és a 
belföldi szállítmányok kezelésére is egyaránt kiváló. A határon átnyúló bővülés előnye, hogy a korábbi 24/48 órás tranzit 
időt már nem csak belföldön, de a Magyarország és Szlovákia közötti küldemények esetében is biztosítja a Palletways, 
ami jelenleg egyedülálló a piacon. 
 
Szlovákiában a gazdaság újjáélesztése is szelektív - északra és keletre jut segítség, délre nem 
A környezetvédelem jegyében az Európai Unió Szlovákia számára feladatul adta a Felső-Nyitra vidékén található bányák 
bezárását, legkésőbb 2023-ig, ami közvetlenül 110 millió € költséggel jár. Ez a bányák felszíni részének szanálására, 
valamint a bányászok végkielégítésére lesz elég. Ehhez az EU nagy mértékben hozzájárul. Sőt, a 2021-2027 közötti 
fejlesztési időszakban az EU speciális program keretében nyújt több százmilliós forrásokat a térség gazdaságának 
újjáélesztésére. Délre azonban nem jutottak százmilliók az EU gazdasági újjáélesztési csomagjából. 
 
Hol vannak a szlovákiai középvállalatok? 
Érdekes tanulmánnyal jelentkezett az OECD, elemzői több mint egy évig behatóan vizsgálták a szlovák vállalkozói 
környezetet és a vállalati szférát. A legfontosabb észrevétel, hogy a szlovák vállalati struktúra nem teljesen egészséges. 
A megszokott piramisszerű felépítés helyett a szlovák vállalati struktúra inkább homokórára emlékeztet, a deréktáji 
karcsúságot pedig a középvállalatok hiánya okozza. Mikrovállalkozásokból nincs hiány, és a nagyrészt külföldi 
tulajdonban lévő nagyvállalatok is fontos szerepet játszanak. Hiányoznak azonban a 10-től 249 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatok. Olyan vállalatok, melyek már kinőtték gyerekbetegségeiket, és versenyképesek tudnak 
maradni a turbulens világgazdaságban is. 
 
Az európai átlag alatt a szlovák munkanélküliség 
Az Eurostat adatai szerint az áprilisi 8,1%-ról 7,9 százalékra csökkent az euróövezet területén a munkanélküliségi ráta. 
Elemzők kevésbé javuló mutatóra, 8 százalékra számítottak májusra. Az Európai Unióban a munkanélküliek aránya egy 
tizedponttal 7,3%-ra csökkent. 
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Szlovénia 

 
A talpra állás és a nyugat-balkáni bővítés viszi a prímet az EU-ban 
Európa zöldítése, digitalizálása, gazdaságának növekedési pályára állítása áll a július 1-től kezdődő féléves szlovén EU-
elnökség prioritásai élén, valamint a nyugat-balkáni EU-bővítés. További kiemelt terület az EU-jövő konferencia és „az 
uniós értékek erősítése”, ljubljanai szándékok szerint. A legfontosabb teendő a 750 milliárd eurós helyreállítási alap 
elérhetővé válásával annak minél hatékonyabb elősegítése, hogy a járvány okozta gazdasági leállásból kilépve az 
újrakezdés egy korábbinál is korszerűbb, új növekedési pálya elérését szolgálja. 
 
Az Európai Bizottság jóváhagyta Szlovénia helyreállítási tervét 
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte és elfogadta Szlovéniának a koronavírus-járvány okozta válság utáni 
helyreállítást célzó programját, így az ország 2,5 milliárd euró támogatást kap a helyreállítási és rugalmassági európai 
uniós pénzeszköz keretében. 
 
Szlovénia megünnepelte államiságának 30. évfordulóját 
A magyarok barátként és keresztény testvérként tekintenek a szlovénekre, és örülnek annak, hogy szomszédok lehetnek 
- mondta Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanában, a szlovén államiság 30. évfordulója és Szlovéniának az Európai Unió 
Tanácsában betöltendő elnöksége alkalmából rendezett állami ünnepségen. 
 
Új magyar konzulátus nyílt Koperben 
Új magyar konzulátus nyílt a szlovéniai Koperben. A nyitóünnepségen Szijjártó Péter kiemelte: a szlovén és a magyar 
kormány egyaránt kemény intézkedéseket hozott a világjárvány harmadik hullámának letörésére, és a korábban 
megszokott normális élethez való visszatérésre. Ez különösen fontos a gazdaság újraindítása szempontjából, amelyben 
nagy szerepe van a szomszédos országokkal folytatott együttműködésnek. A magyar vállalatok tavaly a koperi kikötőn 
keresztül 2 millió tonna árut forgalmaztak. 
 
Az EBRD szerint 5%-kal nőhet a szlovén GDP 2021-ben 
Szlovénia bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 5%-kal nő 2021-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 
legújabb jelentése szerint. A szervezet tavaly szeptemberben még 3,5%-os növekedéssel számolt. Az oltás bevezetése 
és a korlátozások fokozatos megszüntetése a fogyasztás és a szolgáltatások részleges helyreállásához vezet, miközben 
az áruexport és a beruházások bővülése szintén hozzájárul a növekedéshez. A bank arra számít, hogy Szlovénia 
gazdasági növekedése 2022-ben 4%-ra lassul. 
 
A szlovén turizmus is nagyon megsínylette a pandémiát 
Az első öt hónapban nagyot csökkent a turisták száma Szlovéniában az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva a 
koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozások miatt, a májusi adatok azonban javulást mutattak. Januártól 
májusig 197 ezer 600 turistát regisztráltak a szálláshelyek, 71 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ugyanebben az 
időszakban, az ott töltött 684 ezer vendégéjszaka 64 százalékkal múlta alul a 2020-as hasonló időszak adatát. Májusban 
317 ezer vendégéjszakát regisztráltak az országban, ennek kétharmadát belföldi turisták töltötték el. Az ezt megelőző 
években ez az arány a fordítottja volt, a külföldi turisták voltak többségben. A legtöbb külföldi turista Németországból 
érkezett májusban, 13 százalék, őket az osztrákok ás az olaszok követték, kilenc, illetve nyolc százalékkal. 
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Európai Unió 

 
Szlovénia az Európai Unió soros elnöke  
Szlovénia július elsejével átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét fél évre. Janez Janša kormányfő 
találkozott az Európai Tanács elnökével, és bemutatta országa elnökségének kulcsfontosságú pontjait, amelyek között 
a koronavírus-járvány kezelése, a gazdasági fellendülés, a migráció kezelése, valamint a zöld és digitális átmenet is 
szerepel. 
 
Von der Leyen: jövőre minden uniós ország kilábal a válságból 
Az Európai Bizottság elnöke szerint jövő év végére az összes uniós tagország túljut a válságon. Nagy adag optimizmussal 
indult az idei Brüsszeli Gazdasági Fórum. Az Európai Bizottság által szervezett rendezvényen a járvány gazdasági 
hatásairól, illetve Európa kilábalásáról volt. Felszólalt Angela Merkel német kancellár és Ursula von der Leyen bizottsági 
elnök is. Az utóbbi szerint legkésőbb jövő év végére az összes európai országban helyreállhat a gazdaság. 
 
Sok kis- és középvállalat az EU Újjáépítési Alapjának köszönheti a megmenekülését 
A járvány pontos gazdasági hatását még mindig nehéz számszerűsíteni, de kevés vállalat élte túl ezt az időszakot 
sértetlenül. A Business Planetben arról lesz szó: mit tesz az EU a kis-és középvállalatokért a járvány utáni helyzetben. 
Finnországban vagyunk, ahol megnézzük, miként virágzott fel egy vállalat, miután támogatást kapott a Covid-vihar 
legyőzéséhez. 
 
EU: új áfaszabályok a nemzetközi online kereskedelemben 
Csütörtökön új áfaszabályok lépnek életbe az EU-ban a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemben. A változások 
leginkább azokat érintik hátrányosan, akik Kínából rendelnek apróságokat az interneten. Eddig az unión kívüli cégeknek 
nem kellett áfát fizetni a közös piacon, ez pedig nagy hátrányt okozott az európai cégeknek. A változástól az EU 7 milliárd 
eurós bevételt remél. A közeljövőben a fogyasztóknak is éberebbnek kell lenniük az online vásárlásoknál. 
 
Az EU a zöld kötvénnyel terelgetné a befektetőket a karbonsemleges iparágak felé 
Zöld kötvényt vezet be az Európai Bizottság, a környezetbarát befektetéseket jelölnék ezzel. Azonban a feltételrendszer 
annyira szigorú, hogy egyelőre a bizottság saját kötvénykibocsátása sem fel meg neki. Az Európai Bizottság stratégiát 
készített a fenntartható pénzügyekről. Ennek részeként egy úgynevezett zöld kötvényt is létrehoznának, ennek a 
címkének a célja az, hogy a klímabarát befektetések felé terelje a piacokat. Ezzel Brüsszel az uniós klímasemlegességi 
célok elérését segítené. 
 
Ha tetszik, ha nem, az EU mostantól radikálisabb klímavédelmet követel a tagországoktól 
Az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta azt a klímavédelmi rendeletet, mely 2030-ig legalább 55 
százalékkal csökkenteni rendeli az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-re pedig klímasemleges kontinenssé tenné 
Európát - közölte az MTI. Az 1990-es bázisév használata eddig jól jött Magyarországnak is, de nálunk a mostani 32 
százalékról már el kell majd rugaszkodni. 
 
Csökken a munkanélküliség az Európai Unióban 
Az Európai Unióban és azon belül az eurózónában is csökkent a munkanélküliségi ráta májusban áprilishoz képest. Az 
Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint az euróövezetben 
szezonális kiigazítással 7,9 százalékra csúszott vissza a munkanélküliségi ráta, ami egy éve a legalacsonyabb, és némileg 
jobb a nyolc százalékos elemzői várakozásoknál. 
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Jelentősen nőtt az euróövezet kiskereskedelmi forgalma 
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden azt közölte, hogy havi összevetésben a kiskereskedelmi 
forgalom 4,6 százalékkal nőtt. Szakértők szerényebb, 4,4 százalékos növekedésre számítottak májusra az áprilisi 3,9 
százalékos csökkenés után. Éves szinten 9 százalék volt a növekedés, nagyobb a várt 8,2 százaléknál, de elmaradt az 
áprilisi 23,3 százalékos bővüléstől. 
 
Több mint 2 milliárd eurót fektetne a keleti partnerségi programjaiba az EB 
Az Európai Bizottság 2,3 milliárd eurót akar befektetni a keleti partnerségi programjaiba, amelynek prioritásairól a 
brüsszeli testület pénteken tette közzé javaslatát, megújult menetrend formájában. 
 
Felpörögnek Európában a külföldi beruházások 
A vállalatok közel fele növelné európai aktivitását és működőtőke-befektetéseit (FDI) a koronavírus-járvány okozta 
tavalyi visszaesést követően – derül ki az EY 550 döntéshozó bevonásával készült nemzetközi felméréséből. Kelet-
Közép-Európa az egyik legvonzóbb beruházási célpont, ami Magyarország számára is kedvező helyzetet teremt. 

 
A talpra állás és a nyugat-balkáni bővítés viszi a prímet az EU-ban 
Európa zöldesítése, digitalizálása, gazdaságának növekedési pályára állítása áll a csütörtökön kezdődő féléves szlovén 
EU-elnökség prioritásai élén, valamint a nyugat-balkáni EU-bővítés. További kiemelt terület az EU-jövő konferencia és 
„az uniós értékek erősítése”, ljubljanai szándékok szerint. 
 
Európa egyik fele már túl van a válságon, a másik fele évekig szenved még -  Magyarország a nyertesek között 
Ha megnézzük, hogy az európai országok milyen messze vannak a válság előtti gazdasági teljesítménytől, akkor ordító 
különbségeket látunk. Van néhány ország, amelyik már most meghaladta a válság előtti szintet, és sok olyan van, 
amelyik a következő negyedévben fogja - ide tartozik Magyarország is. De a többség nem ilyen szerencsés - a spanyolok 
és portugálok másfél év alatt a gazdaságuk majdnem egytizedét elveszítették, és még hosszú évekbe kerül, mire a 2019-
es szintet elérik.  
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FÁK-térség 

 
Oroszország: Szijjártó Péter kitüntette az orosz kereskedelmi minisztert a vakcinákért 
A Covid–19 elleni magyar védőoltási kampányban játszott kiemelkedő szerepének elismeréseként, a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje csillaggal kitüntetést nyújtotta át Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszternek 
Jekatyerinburgban Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyi tárca vezetője. 
 

Oroszország: a kormány az adó- és jövedéki terhek növeléséről tárgyal 
Az orosz kormány az adórendszer kiigazításának koncepciójáról tárgyal, amelynek évente 400 milliárd rubel 
költségvetési bevételt kellene eredményeznie 2022-2024-ben. A kiigazítás részeként szó van az ásványi nyersanyag-
kitermelési adó emeléséről a kohászati iparban (több mint 100 milliárd rubel plusz bevétel), a kiegészítő jövedelemadó 
rendszerének kiterjesztéséről és kiigazításáról a olajiparról (kb. 90 milliárd rubel), a jövedéki adók befizetésének 
rendszerének kiigazításáról, különösen az adminisztráció javításáról vagy új (kb. 100 milliárd rubel) adók bevezetéséről, 
valamint a magas nettó vagyonú személyek adózásának kiigazításáról és egyéb intézkedésekről (kb. 100 milliárd rubel). 
Korábban Maxim Reshetnikov, Oroszország gazdasági fejlesztési minisztere elkerülhetetlennek nevezte az adórendszer 
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kiigazítását úgy, hogy az kevésbé tegye vonzóvá a nagy vállalkozások számára a pénzeszközök külföldre történő 
kimenekítését. 
 
Oroszország: a vámhatóságok csaknem 3 milliárd rubellel járultak hozzá az ország költségvetéséhez 
2021 első hat hónapjában a vámhatóságok 2960,7 milliárd rubelt fizetettek be a szövetségi költségvetésbe. Ezt az Orosz 
Föderáció Szövetségi Vámszolgálatának vezetőhelyettese, Elena Yagodkina jelentette be július 5-én."Az elért pénzügyi 
eredmény 28,2% -kal haladta meg az előre tervezett célt" - mondta a Vámszolgálat vezetőhelyettese. A külföldi 
gazdasági tevékenységből származó jövedelem kialakulásában a fő hozzájárulást az áruimport során beszedett 
befizetések jelentik. A vámhatóságok által kezelt befizetések struktúrájában ezek 67,3% -ot tesznek ki. Az 
árubehozatalból származó bevételek az előző év azonos időszakához képest csaknem 39,5% -kal növekedtek és 2030,8 
milliárd rubelt tettek ki. " Az importvám befizetések növekedését az adóköteles behozatal volumenének növekedése 
okozta” - hangsúlyozta Yagodkina. A gazdasági fellendülés hátterében véleménye szerint a nem FÁK-országokból 
származó áruk importjának növekedési mértéke van, ami csaknem 26% -ot tesz ki. 
 

A külföldi pezsgő többé nem pezsgő Oroszországban 
Oroszországban csak a belföldön gyártott pezsgőt nevezhetik ezentúl pezsgőnek a Vlagyimir Putyin orosz elnök által 
aláírt új törvény alapján. A híres francia és más nemzetek által gyártott pezsgőket habzó bornak kell nevezni 
Oroszországban. Ez az eredeti, Champagne régióból származó, nemzetközi oltalom alatt álló pezsgőkre is érvényes. A 
tradicionális francia pezsgőgyártók felháborodtak a jogszabály miatt. 
 

Oroszország - koronavírus: a legrosszabb egynapos moszkvai adat 
124-en hunytak el június 28-án Moszkvában igazoltan a koronavírus-járvány következtében. Az orosz fővárosban ez a 
legrosszabb egynapos adat a világjárvány kezdete óta. Az orvosok az elhibázott oltási programot okolják, mert a fővárosi 
lakosok mindössze mintegy 14 százaléka kapott védőoltást, holott a vakcina 2020 decembere óta mindenki számára 
elérhető. 
 
Oroszország: a januári szintre emelkedett az új fertőzöttek száma 
Oroszországban január eleje óta először mutattak ki ismét 25 ezernél több új koronavírusos fertőzöttet, a COVID-19 
következtében elhunytak száma pedig - mint június vége óta minden nap - meghaladta a hatszázat. Az orosz operatív 
törzs vasárnapi adatai szerint az igazolt új fertőzöttek száma 25 142-vel 5 610 941-re emelkedett. A legtöbb esetet ismét 
a fővárosban (7624), Moszkva megyében (2696) és Szentéterváron (1784) mutatták ki. 
 

Oroszország: a Rospatent bejegyezte az "EpiVacCorona-N" oltóanyag védjegyét 
Aurora-CoV márkanév alatt veszik nyilvántartásba a koronavírusfertőzés elleni új vakcinát, az "EpiVacCorona-N" -et, 
amellyel jelenleg még a klinikai vizsgálatok folynak. Erről július 5-én számoltak be a Rospatentnél, az Orosz Szövetségi 
Szellemi Tulajdon Hivatalnál. A védjegy és szolgáltatási védjegy lajstromozására irányuló kérelmet a Vektor Virológiai 
és Biotechnológiai Tudományos Központ 2021. június 18-án nyújtotta be. A gyógyszert peptidantigének alapján hozták 
létre, és szuszpenzió formájában készül. A gyógyszer klinikai vizsgálatának első és második szakaszát szeptember 
végéig kell befejezni. 
 

Kazahsztán: Hatalmas méretű megújuló energiás beruházás indulhat 

A megújuló energiában utazó német Svevind, és a Kazakh Invest National Company (a külföldi befektetők beruházásait 

segítő állami ügynökség) egyetértési megállapodást írtak alá, amely szerint a Svevind hatalmas méretű, zöld hidrogén 

előállítására képes beruházást valósít meg az ország bőséges nap- és szélenergiás potenciáljára támaszkodva. A tervek 

szerint a Svevind Kazahsztán nyugati és középső részének sztyeppéin építené fel naperőműveit és szélfarmjait, amelyek 

kapacitása 45 GW-ot érne el. Ebből 30 GW-ot használnának hidrogén előállítására. 

 

Kazahsztán: COVID-19 járványhelyzet  

Hivatalos tájékoztatás szerint Nur-Sultanban a COVID-19 új fertőzések meredek növekedése miatt az Egészségügyi 

Minisztérium elvégezte a pozitív PCR minták szűrését, és az eredmények alapján valószínűsíthető a Delta-variánsa 
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megjelenése. Jerali Tugzsanov miniszterelnök-helyettes bejelentette, elsősorban Nur-Sultanban, de más régiókban is 

várhatóan szigorítják a karanténintézkedéseket. Alekszej Coj egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint 2021 

júliusában (korábban elhangzott céldátum) még nem érkezik Pfizer vakcina Kazahsztánba. A tárgyalások folyamatban 

vannak, de eddig egyik potenciális partnercég sem közölte a vakcina szállításának várható időpontját és pontos 

költségeit.  

 

Kazahsztán: növekedést mutat a gazdaság 

A Kazah Nemzeti Bank elnökhelyettesének tájékoztatása szerint a 2021. második negyedévi GDP adatok alapján a kazah 

gazdaság pozitív irányt vett. A Q2 GDP növekedés 1,6% volt év/év alapon, amelynek eredetét a nem elsődleges termelő 

szektorba eszközölt befektetések jelentették. A 2020-as inflációs adat 8-8,5% között maradt. Jerulan Zsamaubajev 

kazah pénzügyminiszter elmondta, 2020-ban a reálgazdaság növekedése 2% volt (építőipar: 11,2%, informatika és 

kommunikáció: -8,7%, mezőgazdaság: -5,6%, feldolgozóipar: -3,9%). Az állóeszközbefektetés 3,4%-kal csökkent. 

 

Kazahsztán: 3,5 millió embert oltottak be koronavírus ellen 

A koronavírus elleni vakcina első komponensét Kazahsztánban 3,5 millióan kapták meg. Erről július 2-án számoltak be a 

Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának sajtószolgálatán. Magas oltási arány figyelhető meg Alma-Atában, ahol 

477,7 ezer embert oltottak be, a Turkesztán régióban 378,2 ezret, az Alma-Ata régióban pedig 356,3 ezret. Az oltás 

második komponensét 2,085 millióan kapták meg. Július 1-jén Kazahsztán állami egészségügyi főorvosa, Yerlan Kiyasov 

aláírta a rendeletet, amely szerint a Kazahsztán elismeri Magyarország, Thaiföld, Mongólia, Grúzia, Kirgizisztán és 

Moldova oltási útlevelét. 

 

Kazahsztán: A az év eleje óta 4,6%-kal nőtt az infláció 

2021 első felének végére az inflációs ráta elérte a 4,6% -ot – jelentették be a Nemzeti Statisztikai Hivatalban. Ezen 

időszak alatt az élelmiszeripari termékek ára 6,6%-kal, a nem élelmiszeripari termékeké 3,9%-kal, a pénzügyi 

szolgáltatásoké 2,8% -kal emelkedett. Májusban az infláció havi szinten 1,1% -kal, éves szinten pedig 7,9%-kal nőtt. 

 

Azerbajdzsán: kőolaj és földgáztermelési adatok 

Az Energiaügyi Minisztérium közzétette Azerbajdzsán 2021. január és május közötti kitermelési adatait. Ezek alapján 

országos szinten 14,3 millió tonna olajat (kondenzátummal együtt) termeltek ki, ami 918,7 ezer tonnával kevesebb az 

előző év azonos időszakához képest. Ezen mennyiségből 11,8 millió tonna került exportra, ami 798 ezer tonnás 

csökkenés, azaz 6,3 %-kal alacsonyabb, mint 2020 megfelelő időszakában. A gázkitermelés a jelzett időszakban 17 

milliárd m3 volt, ami 551,5 millió köbméteres, azaz 3,4%-os növekedést mutatott, azonban a gázexport 7,4 milliárd 

köbmétert tett ki, ami 32% -kal több a tavalyi év hasonló időszakától. Azerbajdzsánban 2,21 millió tonna olajat 

finomítottak 2021. január és május között, a mi 132,8 ezer tonnával magasabb érték az előző év ugyanazon időszakához 

képest. 

 

Azerbajdzsán: a biztonságos beutazási listára tette az országot az EU 

Az EU-ban június 30-án döntés született arról, hogy további tizenegy országot, köztük Azerbajdzsánt is felveszik az Unió 

által jóváhagyott biztonságos beutazási listára. A lista - bár nem kötelező érvényű- jelzi, hogy az Unió mely harmadik 

országokból javasolja a nem létfontosságú beutazások engedélyezését. Június elején a Tanács már döntött hat 

országból, köztük az Egyesült Államokból történő beutazások könnyítése mellett. 

 

Belarusz: tizennégy év börtönre ítélték Lukasenka kihívóját 

Pénzmosás és korrupció miatt jogerősen tizennégy év börtönbüntetésre és 57 ezer dollár pénzbírságra ítélték a volt 

ellenzéki jelöltet, Viktor Babarikát, a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka legnagyobb ellenfelét – akinek indulását 

nem engedélyezte a belarusz választási bizottság. A Belgazprombank korábbi vezetője tavaly július óta előzetes 

letartóztatásban van. Ügyében kedden hozott ítéletet a legfelsőbb bíróság. 
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Üzbegisztán: a külső adósság meghaladta a 34 milliárd dollárt 

2021. április 1-jén Üzbegisztán teljes külső adóssága elérte a 34,2 milliárd dollárt, ami 1% -kal több, mint az év elején. 

Erről a köztársaság központi bankja számolt be. Az első negyedévben a magánszektor összesen 1,3 milliárd dolláros 

hitelt vett felt, ebből a bankszektor - 907,5 milliárd dollárt, az olaj-, gáz- és energiaszektor - 179,8 millió dollárt. Folyó 

évben eddig 200 millió dollár értékű államadósságot törlesztettek, illetve 67 millió dollár értékű kamatot fizettek meg. 

A magánszektor 687 millió dollár értékű adósságot fizetett ki, illetve 94,3 millió dollár értékű kamatot. 

 

Tádzsikisztánban bevezették a kötelező COVID-19 oltást 

Tádzsikisztánban a járványellenes intézkedések részként a felnőttek számára kötelezővé tették a COVID-19 elleni oltást, 

annak megerősítése érdekében, hogy megakadályozza a SARS-CoV-2 terjedését. "A koronavírus elleni oltás kötelező a 

18 év feletti állampolgárok számára" - áll a vonatkozó határozatban. Június 25-én a Tádzsikisztán Egészségügyi és 

Szociális Védelmi Minisztériumának sajtószolgálata arról számolt be, hogy kampány indult a lakosság tömeges oltása 

érdekében a COVID-19 ellen. 
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Kína 

 
Kivezetnék a kínai Twittert a tőzsdéről, a hírre elszállt az árfolyama 
A Nasdaqon jegyzett, kínai Twitternek is nevezett Weibo elnöke és egy kínai állami befektető azt tervezi, hogy 
magánkézbe adja, tudta meg a Reuters. A hír megjelenése után a Weibo részvényárfolyama már több mint 50 százalék 
pluszban is állt. Charles Chao elnök New Wave nevű holdingtársasága, a Weibo legnagyobb részvényese egy sanghaji 
székhelyű állami vállalattal közösen konzorciumot alkot az üzlet megkötésére, közölte három forrás, anélkül, hogy 
felfedte volna az állami cég kilétét. A konzorcium részvényenként 90-100 dolláros ajánlatot kíván tenni a Weibo 
magánkézbe vételéért, mondta két forrás, ami 80-100 százalékos prémiumot jelent a részvények elmúlt egy hónapos, 
50 dolláros átlagárához képest. 
 
Rossz hír érkezett a delta variáns terjedési képességéről Kínából 
A koronavírus delta variánsával való fertőzöttség átadása nagyobb arányban történik még a tünetmentes időszakban, 
mint a korábbi járványperiódusokban, de maga a lappangási időszak rövidebb – derül ki egy minap publikált hivatalos 
kínai egészségügyi hatósági jelentésből. A Koronavírus vakcináció nevű szakirodalmi  által közölt kínai eredmények a 
hivatalos kínai pártlapban, a Global Timesban jelentek meg, és a lényegük az, hogy a delta variánssal való fertőzések 
továbbadása 64,7%-ban még a tünetmentes szakaszban történt, ami magasabb, mint amit egy korábbi járványhullám 
során Hunan tartományban mértek, mert akkor még „csak” 59,2%-os arányról volt szó. 
 
A techcégek tömeges kivonulását válthatja ki egy új hongkongi szabályozás 
Több internetes óriáscég, köztük az Amazon, a Google, a Twitter és a Facebook is kilátásba helyezte kedden, hogy 
kivonul Hongkongból, amennyiben elfogadják a tervezett új adatvédelmi szabályokat.  A tucatnyi nagyvállalatot 
tömörítő regionális érdekképviselet, az Asia Internet Coalition (AIC) élesen bírálta a törvénytervezetet, kiemelve, hogy 
az túl homályos és aránytalan előírásokat tartalmaz. Az új törvényjavaslatot azután nyújtották be, hogy több rendőr és 
más hivatalos személy adatait közzétették az interneten az elmúlt években rendezett tüntetések résztvevői elleni 
kemény hatósági fellépést követően. 
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Japánnak és az Egyesült Államoknak meg kell védenie Tajvant egy támadás esetén 
A japán miniszterelnök-helyettes egy adománygyűjtő partin azt mondta: ha Tajvan bajba kerülne, az fenyegethetné 
Japán túlélését, mert Okinava lehetne a következő célpont. Kína és Japán területi vitában áll egy Okinava közelében 
található lakatlan szigetcsoport miatt. A japán fennhatóság alatt álló Szenkaku-szigeteket (kínaiul Tiaojü) Kína is 
magának követeli. A Japán Önvédelmi Erőket csak akkor vethetik be, ha fegyveres konfliktus fenyegeti a szigetország 
túlélését. Ez a feltétel akkor is megvalósulhat, ha Tokió egyik szövetségesét éri támadás. Kato Kacunobu japán 
kormányfőtitkár kérdésre válaszolva elmondta: nem ismeri Aszo megjegyzésének részleteit, de Japán hivatalos 
álláspontja továbbra is az, hogy a vitákat közvetlen párbeszéddel, békés úton kell megoldani. 
 
Hszi Csinping beszólt Merkelnek és Macronnak: reméli, hogy Európa "elnyeri függetlenségét" 
Hszi Csinping kínai elnök azt mondta Emmanuel Macron francia elnökkel és Angela Merkel német kancellárral zajló 
egyeztetésén, hogy reméli, a kínai-európai együttműködés javulnak majd annak érdekében, hogy a globális kihívásokra 
hatékonyabb választ tudjanak adni - írja a Reuters. A kínai elnök egyben utalást tett a kontinens függőségére az Egyesült 
Államoktól. 
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Törökország 
 

Már nincs kijárási tilalom Törökországban 
Törökországban július 1-től feloldottak minden kijárási tilalmat, valamint korlátozást, tovább enyhítve az új típusú 
koronavírus okozta járvány elleni intézkedéseken. Az intézkedéscsomag a május közepén megkezdett fokozatos 
enyhítés harmadik fázisa. Egy másik hír szerint Törökországban engedélyezték, hogy az egészségügyben dolgozók és 
az 50 év felettiek megkapják majd harmadik koronavírus elleni oltásukat is. 
 
Törökországban a járvány negatív hatásainak ellensúlyozására nyújtott pénzügyi támogatások értéke meghaladta a 17,3 
milliárd dollárt 
Recep Tayyip Erdoğan török elnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Törökországban a járvány negatív 
hatásainak ellensúlyozására nyújtott pénzügyi támogatások értéke meghaladta a 17,3 milliárd dollárt. Erdoğan azt is 
elmondta, hogy a kormány célja, hogy a támogatások értéke 2021 végére elérje a bruttó hazai termék (GDP) 3,5%-át.  
 
Hazánk hamarosan Törökországon keresztül is tud gázt vásárolni 
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: Magyarország és Törökország 
együttműködésére valóban ráillik a kölcsönösen előnyös kifejezés. Az idei év első négy hónapjában ugyanis 43%-kal 
növeltük kereskedelmi forgalmunkat, amely így először esélyes arra, hogy év végére elérje a 4 milliárd dollárt. Mivel a 
múlt hétvégén fizikailag is összekötöttük a magyar és a szerb gázvezetékrendszereket, így hamarosan lehetővé válik, 
hogy hazánk Törökországon keresztül is gázt tudjon vásárolni. Mindeközben pedig megkezdődött Kaposváron a valaha 
volt legnagyobb magyarországi török Sisecam csomagolóanyag-gyárának építése. 
 
Az EBRD 5,5 százalékos növekedést prognosztizál a török gazdaságban 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) június 29-i előrejelzése szerint Törökország gazdasága 2021-ben 5,5, 
2022-ben 4 százalékkal nő. Az idei török gazdasági növekedést az export vezérli, a belső kereslet növekedését továbbra 
is a háztartások gyengébb pénzügyi körülményei korlátozzák. 
 
Felgyorsult az infláció Törökországban 
Májusban 17,53 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Ez a legmagasabb érték 2019 
májusa óta. Elemzők alacsonyabb, 17 százalékos inflációs adatra számítottak júniusra a májusi 16,59 százalék után. A 
legnagyobb mértékben, 26,29%-kal a szállítással kapcsolatos árak emelkedtek. Havi összevetésben 1,94 százalékkal 
nőttek az árak, ami ugyancsak meghaladta az elemzők által várt 1,5 százalékot. Májusban 0,89 százalékos emelkedést 
mértek az előző hónaphoz képest. 
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Törökország külkereskedelmi hiánya májusban meghaladta a 20%-ot 
Törökország külkereskedelmi hiánya májusban éves szinten 20,2% -kal, közel 4,13 milliárd dollárra nőtt. Miután az egy 
évvel korábbi kereskedelmet erősen sújtotta a COVID-19 járvány, Törökország májusi exportja 65,7%-kal 16,5 milliárd 
dollárra ugrott, az import pedig 54%-kal 20,6 milliárd dollárra nőtt 2020 májusához képest. 
 
Törökország EU-ba irányuló exportja az első félévben 40 milliárd dollárt tett ki 
Törökország EU-országokba irányuló exportja az első félévben éves szinten 42 százalékkal nőtt, elérve a 40,86 milliárd 
dollárt. Az ország teljes exportja 39,9 százalékkal 104,98 milliárd dollárra nőtt ugyanebben az időszakban. Az EU-ba 
irányuló kivitel szempontjából a legjelentősebb ágazatok az autóipar (9,5 milliárd dollár), a ruházati cikkek (5,65 milliárd 
dollár), a vegyipar (4,77 milliárd dollár) és az acélipar (3,27 milliárd dollár) voltak. Az EU részesedése Törökország 
exportjában a féléves időszakban 38,92 százalék volt. A legfontosabb exportpartnernek számító Németországba 
irányuló kivitel értéke elérte az 1,57 milliárd dollárt, ami éves szinten 33,2 százalékos növekedést jelent. Törökország 
szomszédos országokba (Iránba, Görögországba, Irakba, Grúziába, Szíriába és Bulgáriába) irányuló kivitele az első 
félévben éves szinten 36,5%-kal nőtt, elérve a 9,1 milliárd dollárt.  
 
Törökország elsőként ratifikálta, és elsőként hagyta el az Isztambuli egyezményt 
Törökország elsőként ratifikálta az Isztambuli Egyezményt, és most elsőként lépett ki belőle. Így 2021. július 1-től 
Törökországban hatályát veszti az Európa Tanács Egyezménye, amit a nők elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzésére és felszámolására hoztak létre pontosan tíz évvel ezelőtt. 
 
Törökországban megkezdődött a Márvány-tengert és a Fekete-tengert összekötő Isztambul-csatorna építése 
Törökországban megkezdődött az Isztambul-csatorna építése, amely a tervek szerint a Boszporusztól nyugatra, 
Isztambul európai oldalának külterületén húzódva köti majd össze a Márvány-tengert és a Fekete-tengert. A tengeri 
útvonal hossza 45 km, mélysége 20,75 méter, míg a mederfenék szélessége 275 méter lesz. Az építkezés várhatóan 6 
évet vesz igénybe, tervezett összköltsége nagyjából 15 milliár USD. A projekt bírálói arra figyelmeztetnek, hogy a 
csatorna veszélybe sodorja a tengeri ökoszisztémát és a nagyváros édesvízellátását, amit a földrengések kockázata is 
csak tovább növel. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Tömeges perek fenyegetik Amerikában a Google-t 
Három tucat amerikai állam és a főváros, Washington is beperelte a Google-t a versenyszabályok megsértése címén - 
közölte szerdán az amerikai média. Sajtóhírek szerint a felperesek azt kifogásolják egy kaliforniai szövetségi bíróságon 
benyújtott keresetükben, ahogyan a Google az Android operációs rendszerrel ellátott okostelefonokon működteti az 
alkalmazásokat kínáló Play Áruházat. 
 
Elszálltak az üzemanyagárak, az USA-ban már kezdenek besokallni az emberek 
Ha az olajpiac kerül szóba, a két leggyakoribb téma, amivel találkozunk a médiában az az OPEC+ tagállamok 
ténykedése, valamint az olajkeresletet övező optimizmus. És valóban, ha az elmúlt bő egy évet nézzük, szinte teljesen 
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erről szólt a piac: az OPEC+ a nagyobb kitermeléscsökkentésen keresztül jelentősen visszafogta a kínálati oldalt, míg a 
kereslet az egyre növekvő átoltottság és a gazdaságok újra nyitása következtében a járvány okozta mélypontról gyors 
emelkedésbe kezdett. A mesterségesen előidézett kínálatszűkülés és a felpörgő kereslet pedig brutális áremelkedést 
eredményezett nemcsak az olajnál, hanem a többi finomított termékeknél is.  
 
Amerikai Egyesült Államok és Európa új technológiai partnerség révén lép fel Kínával szemben 
A Daily Wire szerzőjétől, Ben Zeislofttól tudhattuk meg, hogy a közelmúltban az amerikai és az európai tisztviselők 
bejelentettek egy technológiai megállapodást, amelynek célja a globális szintű ellenállás a kínai befolyásnak. Joe Biden 
amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy június 15-én Brüsszelben tartott találkozón 
tették közzé a kezdeményezés részleteit. 
 
Ünnepel az USA: évtizedek óta nem látott GDP növekedés lesz idén 
Nem jött össze a július 4-i Függetlenség Napjára kitűzött 70 százalékos átoltottsági arány, a lakosság 56 százaléka kapott 
már egy oltást, 47 százalék pedig kettőt. A gazdaság évtizedek óta nem látott tempóban emelkedik, idén 7 százalékos 
GDP növekedés várható. 
 
A lakáspiac túlhevülésétől tart a bostoni Fed elnöke 
A Fed egyre jobban aggódik a lakások és otthonok erős drágulása miatt, ami akár az ingatlanpiac túlhevüléséhez is 
vezethet - írja a Financial Times. A túlhevülés utáni hirtelen visszaesésnek komoly következményei lennének az USA 
pénzügyi stabilitására, de szerencsére a Fednek megvannak az eszközei, hogy kordában tartsák a piacot. 
 
Nagyot kaszálhat Magyarország a gigantikus amerikai fegyvervásárlási programon 
Már áttekintési fázisban van az Egyesült Államok jelenleg futó egyik legnagyobb harcjármű-beszerzési projektje, az 
Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) program, mely során körülbelül 6200 M2 Bradley gyalogsági harcjármű 
utódját választják ki az amerikai haderőfejlesztésért felelős döntéshozók. Az egyik erős esélyes a programban a 
Rheinmetall Lynx harcjárműve, melyet számos másik amerikai hadiipari céggel közösen indít a tenderen a német 
vállalat. Ha győznek, a gigantikus fegyverbeszerzésnek magyar érintettsége is lehet, hiszen a Lynxek és 
komponenseinek gyártása, illetve a hozzájuk kapcsolódó hadiipari K+F tevékenység Magyarországon is folyik majd. 
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Kanada 

 
Őslakos főkormányzója lett Kanadának 
Kinevezték Kanada első őslakos kormányzóját: Justin Trudeau miniszterelnök Mary Simon volt diplomatát és az inuit 
jogok szószólóját tette meg II. Erzsébet brit királynő helyi képviselőjévé. "Bizton állíthatom, hogy kinevezésem 
történelmi és inspiráló pillanat Kanada számára, és fontos előrelépés a megbékélés felé vezető hosszú úton" - 
fogalmazott Mary Simon. 
 
Kanada megnyitotta határait a teljesen immunizált turisták számára 
Kanada kormánya úgy döntött, hogy július 5-től szabadon beutazhatnak az ország területére azok a turisták, akik 
rendelkeznek mindkét oltással, s teljesen immunizáltak. Ezektől a beutazóktól nem fogják kérni a PCR-tesztet, sem nem 
kötelezik őket házi karanténra. 
 
Becslések szerint ezermilliárd(!) tengeri élőlény főtt halálra a Kanadát is sújtó hőség miatt 
A perzselő melegben kagylók, csigák pusztultak el. Az Egyesült Államok északnyugati részén és az ezzel szomszédos 
kanadai területen soha nem tapasztalt hőséget hozott a június: Vancouver közelében például több mint 47 Celsius-fokot 
mértek, ám egy kutató állítja, a város egyik legnépszerűbb strandján, a Kitsilano Beachen 50 foknál is melegebb volt. 
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Latin-Amerika 

 
Brazil zászló alakzat - tombol a szamba a részvénypiacon 
Brazília a koronavírus válság egyik nagy vesztese volt, mind társadalmi, mind tőzsdei értelemben. A dél-amerikai 
országban volt a világon a harmadik legtöbb fertőzés és a második legtöbb haláleset a COVID-19 miatt. A borzasztó 
számokat Brazília mérete sem igazolja, hiszen népességarányosan a tizedik legrosszabb adattal rendelkezik a szamba 
hazája. A vírus hatásai a részvénypiacokat sem kímélték. 
 
Váratlanul kamatot emelt a mexikói jegybank az infláció miatt 
A mexikói jegybank nagyon meglepte az elemzőket, a várakozásokkal ellentétben ugyanis 25 bázisponttal 4,25%-ra 
emelték az irányadó kamatot. 
 
Fegyveresek meggyilkolták Haiti elnökét 
Fegyveresek szerdára virradóra a rezidenciáján megölték Jovenel Moise haiti elnököt - közölte a karibi ország ügyvivő 
miniszterelnöke, Claude Joseph. Haitit belpolitikai válság sújtja. Moisét - aki ellen erőszakos tüntetéseket is szerveztek - 
korrupció mellett azzal vádolták, hogy bűnbandákkal áll kapcsolatban. Az országban az utóbbi években a bűnözés is 
elharapózott, a súlyos szegénységgel küzdő sziget egyes részeit fegyveres bandák ellenőrzik. 
 
Brutálisan bővültek a kolumbiai kokaültetvények tavaly 
Tavaly 245 ezer hektárra emelkedett a kokaültetvényekkel borított területek nagysága Kolumbiában, ezzel az ország 
kokaintermelési képessége pedig elérte az évi 1010 tonnát - derült ki az Egyesült Államok drogellenőrzési hivatalának 
(ONDCP) jelentéséből. 2021-ben az ország a kokaültetvények felszámolását tűzte ki célul. Ivan Duque elnök kormánya 
a glifozát gyomirtó szerrel történő légi permetezés újraindítását szorgalmazza, azonban ezt a környezetvédelmi 
csoportok és a helyi közösségek is ellenzik. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Etiópia: magyar csirkeszállítmány érkezett 
2021. június 28-án hajnalban megérkezett Etiópiába a Bábolna Tetra Kft. újabb naposcsibe szállítmánya. Az összesen 23 
296 naposcsibe (Tetra-SL LL PS és Tetra-H PS fajták). A mostani sikeres szállítással együtt a Bábolna Tetra Kft. 2018-as 
etiópiai megjelenése óta közel 100 ezer darab naposcsibét adott el az etióp piacon, annak ellenére, hogy a koronavírus 
járvány és a magyarországi madárinfluenza jelentősen megnehezíti az üzletkötéseket. A siker azért is jelentős, mert a 
magyar cégnek közel három évtizedes holland monopóliumot sikerült megtörnie az etióp piacon. 
 
Etiópia: a vártnál nagyobb volt az étolaj export 2020-ban 
Etiópia az elmúlt egy évben 77 millió dollár értékben exportált étolajat, amely jóval meghaladja az előzetes 
várakozásokat. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy miközben Etiópia étolajat exportál, a termelés a helyi 
szükségleteknek csak kb. 40 százalékát képes fedezni. 
 
 
 

http://www.euronews.com/
http://www.life.karpat.in.ua/
http://www.hvg.hu/
https://www.portfolio.hu/befektetes/20210630/brazil-zaszlo-alakzat-tombol-a-szamba-a-reszvenypiacon-490388
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210624/varatlanul-kamatot-emelt-a-mexikoi-jegybank-az-inflacio-miatt-489726
https://www.portfolio.hu/global/20210707/fegyveresek-meggyilkoltak-haiti-elnoket-491540
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210626/brutalisan-bovultek-a-kolumbiai-kokaultetvenyek-tavaly-489902
https://www.portfolio.hu/


Etiópia: polgárháború Tigráj Szövetségi Államban 
A Tigráj Szövetségi Államban nyolc hónapja tartó polgárháborúban jelentős fordulatot hozott, mivel a tigráji katonák 
június 28-án este megkezdték a bevonulást a térség fővárosába (Mekelle), miután az etióp kormánycsapatok sietve 
visszavonultak a városból. A tigrájiak gyors előrenyomulása jelentős presztízsveszteség Abij Ahmed etióp 
miniszterelnök számára, mivel a hadműveletek nyolc hónapja történt megkezdésekor személyesen jelentette be, hogy 
a katonai műveleteknek heteken belül vége lesz. 
 
Dél-Afrika: rekordszámú a COVID-19 fertőzések napi száma 
Rekordszámú, a korábbi hullámok legmagasabb számát meghaladó- az új napi COVID-19 fertőzések száma Dél-
Afrikában. július 3-án több mint 26 000 új esetet jelentettek be – a július 2-i 24 ezret követően -, amelyet a delta variáns 
idézett elő Gauteng az epicentrummal (Johannesburg elővárosa). Mintegy 13 800 ember van jelenleg kórházban 
koronavírussal kapcsolatos szövődmények miatt. Egyes kórházak, bár teljes kapacitással működnek, még a választható 
műtéteket is törlik, hogy felszabadítsák az ágyakat és növeljék az egészségügyi dolgozók elérhetőségét. 
 
Zimbabwe: a vakcinahiány közepette visszatérnek a szigorú lezáráshoz 
Zimbabwe visszatért a szigorú zárlati intézkedésekre annak érdekében, hogy megvédje a COVID-19 oltáshiány 
közepette fellendülő újjáéledését - jelentette be július 6-án Monica Mutsvangwa tájékoztatásügyi miniszter. Elmondta, 
hogy a terjedés visszaszorítása érdekében az embereknek otthon kell maradnia, hasonlóan a tavaly márciusban 
elfogadott korlátozásokhoz. A fertőzések száma az elmúlt hetekben az éjszakai kijárási tilalom és az alacsonyabb 
munkaidő bevezetése, valamint a fertőzési gócpont területeken történő lokalizált lezárások és a városközi utazások 
tilalma ellenére is megugrott. 
 
Az olajár elszállhat, de az OPEC egyelőre egyben maradhat 
Szétesni ugyan nem fog az OPEC a kvótamegállapodás elmaradása miatt, de a tagok közötti feszültséget tapintani 
lehet. Az Emirátusok és a szaúdiak marakodása rövid távon akár 80 dollár fölé is lökheti az olaj árát. Egyre erősebbek a 
tagországok közötti önállósodási törekvések, a termelés növeléséről szóló közös döntés elmaradása az Egyesült Arab 
Emirátusok és Szaúd-Arábia közötti konfliktus következménye. A két ország egyébként komoly régiós rivális, 
versengésükben egyelőre az Emirátusok áll nyerésre. Jó példa erre, hogy amikor a szaúdiak megtiltják egyes magas 
hozzáadott értékű izraeli termékek behozatalát, akkor valójában az Emirátust szankcionálják, ugyanis a kereskedelem 
rajtuk keresztül zajlik. Közben az Emirátusok összességében jobban modernizálódik, ami szintén nem tetszik a regionális 
vezető szerepét megtartani igyekvő Mohammed bin Salman szaúdi koronahercegnek. Emellett még több forró pont is 
van a két ország viszonyában. 
 
Élesedik az etióp-egyiptomi vízvita 
Etiópia arról értesítette Egyiptomot, hogy második szakaszba lépett a Kék-Níluson épülő duzzasztógát víztározójának 
feltöltése. Kairó határozottan elutasította az egyoldalú lépést, és az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordult. Abdel-Áti 
Szajed Mohamed Halil egyiptomi tárcavezető szerint a Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát víztározójának feltöltése 
veszélybe sodorja a nemzetközi békét és biztonságot, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot. A lépés arról tanúskodik, 
hogy Addisz-Abeba egyoldalú lépésekkel kész tények elé állítja Egyiptomot és Szudánt, és üzembe helyezi a nílusi vízi 
erőművet az érdekeiket szolgáló átfogó megállapodás nélkül, amely mérsékelné a folyó alsóbb szakaszán keletkező 
károkat. 
 
Beadták az El-Dabaa atomerőmű létesítési engedélykérelmét 
Az egyiptomi atomerőmű építéséért felelős hatóság (NPPA) beadta az egyiptomi nukleáris hatóságnak (ENRRA) az El-
Dabaa Atomerőmű létesítési engedélye megszerzéséhez szükséges műszaki tervdokumentációt. A két nyomottvizes 3+ 
generációs orosz VVER-1200-as blokk létesítési engedélyének birtokában kezdődhet majd meg a kivitelezés. Egyiptom 
első atomerőműve a Földközi-tenger partján, El-Dabaa város közelében épül meg. Az erőműben négy blokk üzemel 
majd 3+ generációs VVER-1200 típusú reaktorokkal. A blokktípus a jelenlegi legkorszerűbb nyomott vizes atomerőművi 
technológiát képviseli. Oroszországban már négy ilyen egység üzemel, amelyek közül kettő a leningrádi, kettő pedig a 
novovoronyezsi atomerőműben található. 
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Évtizedek óta először látogatott Irakba az egyiptomi elnök 
Abdel Fatah el-Sziszi június 27-én Bagdadba érkezett, ő az első egyiptomi államfő, aki Irakba látogatott azóta, hogy az 
ország egykori vezetője, Szaddám Husszein megtámadta Kuvaitot 1990-ben. Kuvait megtámadása, illetve a későbbi 
események nyomán rendkívül megromlott a két állam közötti kapcsolat, az utóbbi években azonban javult a viszony, 
több találkozóra is sor került magas rangú tisztségviselők között. Az USA támogatja, hogy Irak erősítse kapcsolatát a 
többi arab országgal, így ellensúlyozva a jelentős iráni befolyást. Sziszi háromoldalú, egyiptomi-jordániai-iraki 
csúcstalálkozóra érkezett Bagdadba. Több ilyen tárgyalást megrendeztek már, a cél a biztonsági, gazdasági, 
kereskedelmi és beruházási együttműködés fokozása. 
 
Kibővíti az uránfém előállítását Irán 
Irán értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy akár 20 százalékos tisztaságú uránfémet állít elő. 
Irán április óta folytat közvetett tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a 2015-ben aláírt megállapodás újjáélesztéséről, 
amelyből Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban kiléptette az országát. A szerződésben Irán vállalta, hogy 
korlátozza nukleáris tevékenységeit az ellene bevezetett büntetőintézkedések fokozatos feloldása fejében. Washington 
kilépésével Teherán is fokozatosan felhagyott a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével. A jelentés várhatóan 
növeli majd a feszültségeket a tárgyalásokon, amelyeken az atomalkut aláíró többi ország is részt vesz. A tárgyalásokat 
június 20-án elnapolták, és azóta nem állapodtak meg a folytatás időpontjáról. 
 
Közép-Ázsiába is betört a delta variáns: Iránban korlátozásokat vezettek be 
A koronavírus nagyon fertőző delta variánsának terjedése miatt Irán nagyobb városaiban újra korlátozásokat vezettek 
be. 3,2 millióan fertőződtek meg a 84 millió lakosú országban, és a halálos áldozatok száma 84 ezer 627 volt július 4-én. 
Az új megfertőződések száma a vírus delta változatának megjelenésével az utóbbi hetekben ismét nőni kezdett, július 
elején kétszer annyi volt már, mint június közepén. Ezért most 275 városban – köztük a fővárosban, Teheránban – újra 
bevezették, hogy csak a legfontosabb üzletek, szolgáltatók lehetnek nyitva. Ezek a városok a járványügyi szempontból 
meghatározott narancsszínű vagy vörös zónákba tartoznak. A vörös zónába tartozó városokban utazási tilalom is életbe 
lépett. A tömeges oltás üteme nagyon lassan halad, eddig a lakosságnak kevesebb mint 2 százalékát oltották be 
 
A vírusvariánsok járványhullámot indítottak az Emírségekben, a Sinopharm-oltottak is érintettek 
Az Egyesült Arab Emírségekben az új koronavírus-fertőzéseket többnyire a fertőzőbb változatok okozzák, ami a 
halálesetek számának növekedését is magával hozta. Az országban 70 százalék feletti az átoltottság, de a mutációk ellen 
kevésbé hatékony a Sinopharm készítménye, de a Pfizerrel, AstraZenecával oltottak sincsenek teljes biztonságban. A 
megbetegedések száma az elmúlt hónapban több mint napi 2000 új fertőzésre emelkedett, bár ez még mindig elmarad 
a februári járványcsúcstól. Július 3-án az Egyesült Arab Emírségekben 10 halálesetet regisztráltak, ami március óta a 
legmagasabb napi adat. A Dél-Afrikában először észlelt béta változat a legdominánsabb az Egyesült Arab 
Emírségekben, az esetek 39,2 százalékát teszi ki. A delta változat, amelyet először Indiában fedeztek fel, a fertőzések 
33,9 százalékáért felel, az először az Egyesült Királyságban izolált alfa mutáció már csak 11,3 százalékot tesz ki. 
 
Líbia miniszterelnöke találkozott Blinkennel 
A külföldi harcosok Líbiából való kivonását követelte Abdulhamíd Mohamed Dbeibeh ideiglenes líbiai miniszterelnök 
Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel közös találkozóján Brüsszelben. Blinken "produktívnak" ítélte az ideiglenes 
líbiai kormányfővel közös találkozóját. Oroszország, Törökország, Egyiptom és a líbiai konfliktusban érintett országok 
képviselői a Berlinben tartott Líbia-konferencián - amelyen részt vett Blinken is – ígéretet tettek arra, hogy teljes 
mértékben és további késlekedés nélkül kivonják a külföldi harcosokat Líbiából. A szóban forgó országok már az első, 
tavaly januári berlini Líbia-konferencián is ígéretet tettek arra, hogy felhagynak a konfliktusban álló felek katonai 
támogatásával, az ENSZ becslései szerint jelenleg is mintegy 20 ezer külföldi harcos tartózkodik Líbiában. Joe Biden 
amerikai elnök kormányzata a jelek szerint fokozottabban részt kíván venni a líbiai rendezésben, és segíteni akar az 
országnak abban, hogy megtarthassa a decemberre kitűzött választásokat. 
 
Az Ever Given végre elhagyhatja a Szuezi-csatornát 
Végre elhagyhatta a Szuezi-csatornát július 7-én az Ever Given nevű konténerszállító hajó, amely márciusban 
keresztbefordult és elzárta a csatornát hat napra a vízi közlekedéstől. A Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) korábban 900 
millió dollár kártérítést követelt a hajó japán tulajdonosaitól a mentési műveletért és egyéb veszteségekért, de ezt 
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később 550 millió dollárra csökkentették. A hírügynökség szerint végül hosszas tárgyalások után megszületett az 
egyezség, és az SCA bejelentette, hogy a hajó elhagyhatja a csatornát. 
 
Koronavírus: aggasztó hír érkezett Izraelből 
Emelkedni kezdett a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 nevű betegség súlyos eseteinek száma Izraelben a járvány 
negyedik, a delta variáns okozta hullámában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap az MTI 
szerint. 
 
Az új izraeli külügyminiszter első útja az Egyesült Arab emírségekbe vezetett 
Megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe kedden az izraeli külügyminiszter. Jair Lapid személyében először látogatott 
izraeli miniszter az arab országba a kétoldalú kapcsolatok rendezése óta. A kétnaposra tervezett látogatás során Lapid 
megnyitja Izrael nagykövetségét Abu-Dzabiban, valamint több, emírségekbeli politikussal is egyeztet, köztük hivatali 
partnerével, Abdalláh bin Zajid Ál Nahajannal. Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint a hozzájuk csatlakozó 
Bahrein, Szudán és Marokkó tavaly szeptemberben normalizálta diplomáciai kapcsolatait, az úgynevezett Ábrahám-
egyezmények révén, melyeket a washingtoni Fehér Házban írtak alá. A kapcsolatok felvételét követően Izrael és az 
emírségek több kereskedelmi egyezményt kötött, s már több mint 200 ezer izraeli turista látogatott az Öböl menti 
országba. 
 
Koronavírus: Izraelben a delta variánssal fertőzöttek fele már beoltott 
Izraelben az új koronavírusos esetek fele már korábban kapott védőoltást. A meglepő szám újabb bizonyítéka lehet 
annak, hogy a delta (indiai) variáns ellen kevésbé hatékonyak a vakcinák. Az adatokban azonban még sok bizonytalanság 
van, ráadásul van egy jó hír: a védőoltást kapottak tünetei enyhébbek, vagyis a súlyos betegségtől még mindig erősen 
véd a vakcina. 
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Ausztrália 

 
A világ második legnagyobb reptéri felvásárlása jöhet össze Ausztráliában 
Egy befektetőkből álló csoport az eddigi egyik legnagyobb felvásárlási ajánlatot tette Ausztráliában, amely a Sydney 
Airport 22,26 milliárd ausztrál dollár (16,7 milliárd dollár) értékű felvásárlását célozza. Az ügylet a nyolcadik legnagyobb 
felvásárlás lenne globálisan idén, és a második legnagyobb repülőtéri felvásárlás a brit Heathrow repülőtér 2006-os 30,2 
milliárd dolláros tranzakciója mögött. 
 
Ausztrália korlátozza a beutazók számát 
Felére csökkenti Ausztrália az országba érkezők maximálisan megengedett számát a koronavírus-járvány elleni 
intézkedések keretében, miután a kontinensen nemrég felbukkant a vírus delta variánsa - jelentette be pénteken Scott 
Morrison ausztrál miniszterelnök. 
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Vártnál is erőteljesebb az ausztrál konjunktúra 
Nem nyúlt a kamatokhoz keddi ülésén a jegybank, továbbra is 0,1 százalékos az irányadó ráta. Az ülést követően a 
döntéshozók ismét hangsúlyozták, hogy elkötelezettek a teljes foglalkoztatottság és az inflációs célok elérése mellett. 
Az ausztrál gazdaság fellendülése erőteljesebb a korábban vártnál, és a prognózis szerint a következő időszakban is 
folytatódik a konjunktúra. Kedvező hatással van a gazdaságra a nyersanyagárak emelkedése, de a koronavírus továbbra 
is jelentős kockázatot jelent. 
 
Újabb zárlat Ausztráliában: további államokban vezetnek be korlátozásokat a delta variáns miatt 
További ausztrál államokban vezettek be járványügyi korlátozásokat hétfőn a nemrég megugrott, a koronavírus delta 
variánsához köthető fertőzésszámok miatt, szakértők szerint az országban a járvány kezdete óta nem volt ilyen súlyos a 
helyzet. 
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