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 albán kereskedelmi hiány éves szinten 24,2%-kal nőtt a január-májusi időszakban
Az albán kereskedelmi hiány 24,2%-kal nőtt éves összevetésben 2021 első öt hónapjában, elérve a 145 milliárd leket (1,4
milliárd dollár / 1,2 milliárd euró). Az export 38,6%-kal, 142 milliárd lekre növekedett az előző év azonos időszakához
képest, míg az import 30,9%-kal 287 milliárd lekre emelkedett. Olaszország volt továbbra is Albánia fő kereskedelmi
partnere a vizsgált időszakban, az albán kivitel értéke elérte a 61,5 milliárd leket, míg az import értéke 75,3 milliárd lek
volt. Albánia elsősorban ásványi anyagokat, üzemanyagokat, villamosenergiát, építőanyagokat és fémeket exportált.
Albánia EU-harmonizált éves inflációja májusban 2,4%-ra nőtt
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe áprilisban 2,4%-kal emelkedett májusban, miután áprilisban éves szinten
2,1%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján a mutató az áprilisi 0,1%-os növekedést követően, májusban 0,7%-kal
csökkent.
Májusban nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma
Májusban 328 742-ra nőtt az Albániába érkező külföldi turisták száma, míg az előző év azonos hónapjában mindössze 16
389 külföldi turistát regisztráltak. Az első öt hónapban a külföldi turistaérkezések száma elérte az 1,08 milliót, szemben
az egy évvel korábbi 602 300-mal. Koszovóból 143 970, Észak-Macedóniából 46 192 és Montenegróból 33 752 turista
érkezett az országba.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Ausztria
Szigorú feltételek, változó szabályok: nem vár szabad mozgás az osztrák határnál nyaralókra
Jelenleg csak hatalmas kitérővel lehet körbetekerni a Fertő tavat, a kerékpáros határátkelők ugyanis csak június 24-én
nyitnak. Ezeken a pontokon az angol vagy német nyelvű oltási igazolásra, vagy a 48 órán belüli negatív tesztre
ugyanakkor változatlanul szükség lesz. A nehézségek ellenére a helyi szolgáltatók várják a nyitást, egy
kerékpárkölcsönző is arról számolt be lapunknak, hogy a nagy nyári fellendülés elmaradása az érvényben lévő szigorú
korlátozásoknak tudható be.
Az osztrák helyreállítási tervet is jóváhagyta az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság elfogadta Ausztria koronavírus-járvány utáni helyreállítási tervezetét - jelentette be Ursula von der
Leyen bizottsági elnök hétfőn Bécsben, az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón. Az európai uniós
úgynevezett "Next Generation EU" helyreállítási alapokból Ausztria 3,5 milliárd eurót kap, melynek egy része közvetlen
támogatás, másik része pedig hitel.
Aggasztó folyamatok indultak Ausztriában
Az ingatlan-áremelkedés mértéke az elmúlt időszakban európai szinten is szembetűnő volt Ausztriában. Ezért az
ingatlanpiac túlhevülésétől tart az osztrák jegybank pénzügyi stabilitásért felelős bizottsága és a jelzáloghitelek
felvételének szigorítását szorgalmazza. A magánszemélyeknek folyósított jelzáloghitelek nagysága áprilisban 6,6
százalékkal emelkedett éves összehasonlításban, eközben az első negyedévben a lakásárak 12,3 százalékkal mentek
feljebb a jegybank hétfői jelentése szerint.
Ausztria egymillió adag vakcinát ad a nyugat-balkáni országoknak
Ausztria egymillió dózis koronavírus elleni vakcinát biztosítana a nyugat-balkáni országoknak − mondta pénteken
Sebastian Kurz kancellár. Az adagokat ezen a nyáron szállítják le − írja a Guardian. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha
minden ország biztonságban van − mondta az osztrák kancellár.

Kurz: Ausztriának érdeke a nyugat-balkáni államok támogatása az illegális migráció megfékezésében
Ausztriának jól felfogott érdeke, hogy támogassa a nyugat-balkáni államokat az illegális migráció megfékezésében jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken Bécsben a Nyugat-Balkáni kormányfőkkel tartott tanácskozás
után. Csak a balkáni államokkal együttesen győzhetjük le az illegális migrációt, és minél előbb feltartóztatjuk azokat,
akik egyébként sem számíthatnának az unióban menekült státuszra, annál előbb értik meg az ide készülő tízezrek, hogy
nem érdemes útnak indulni.
FORRÁS:
www.index.hu
www.napi.hu
www.origo.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
Belgium: a fogyasztói bizalom 20 éve nem látott csúcsponton
A fogyasztói bizalom júniusban tovább erősödött Belgiumban, 2001 márciusa óta a legmagasabb szintet elérve - közölte
hétfőn a Belga Nemzeti Bank (BNB). A fogyasztói bizalom +8, ugyanakkor egy évvel ezelőtt -19 volt, tavaly augusztusban
pedig -26. A belga gazdaság makrogazdasági előrejelzései júniusban jelentősen javultak, így a fogyasztói bizalom a múlt
hónapban 10 ponttal nőtt, amelyik a legnagyobb havi növekedés az elmúlt 20 évben. A Belga Nemzeti Bank arra számít,
hogy a belga gazdaság az év végére, a vártnál több, mint hat hónappal korábban visszatér a válság előtti szintre.
A Brussels Airlines erős növekedést tapasztal a foglalások terén
Belgium nemzeti légitársasága, a Brussels Airlines az utazási tilalmak április 19-i részleges feloldása óta folyamatos
növekedést tapasztal a foglalásokat illetően. Az uniós digitális zöld útlevél közelgő bevezetése további lökést adott a
kedvező értékesítési tendenciának, amely immáron heti 30-50% közötti nagyságrendben növekszik. A légitársaság azt
tervezi, hogy az idei nyári szezonban már a kapacitása 70%-át (a rövid és közepes távolságú desztinációk tekintetében
60%, az interkontinentális járatokat illetően 77%-os növekedés) üzembe tudja állítani, így a július és augusztus
hónapokra több, mint 1 millió fős utasszám bővülést várnak.
A holland gazdaság a tervezettnél hamarabb talpra áll a Holland Központi Tervhivatal szerint
A Holland Központi Tervhivatal (CBP: Centraal Planbureau) friss elemzése szerint a holland gazdaság gyorsabban talpra
áll, mint azt korábban gondolták. Az előrejelzés szerint a korábban prognosztizált 2 %-os növekedés helyett 3,2% lesz a
holland GDP idei növekedése, ami örvendetes eredmény lehet a tavalyi -3,7%-os csökkenéssel szemben. A
munkanélküliségi ráta várhatóan 3,8% lesz az idén, de 2022-ben 4,1%-ra emelkedik az idén és a jövő évben várható
csődhullám következtében. Az új kollektív béremelés egyelőre visszafogott, mert egyes vállalatok - különösen a
szolgáltatási szektorban - továbbra is gyenge pénzügyi helyzetben vannak. A CPB úgy véli, hogy a kollektív
munkaszerződések béremelése kissé elmarad majd az inflációtól, ennek eredményeként az idén még 0,6 %-kal növekvő
vásárlóerő jövőre 0,3 %-kal fog csökkenni Hollandiában.
Hollandiában online vásárlás céljából 600 euró/fő volt az átlagos költés az idei év első negyedévében
Az év első három hónapjában a holland fogyasztók átlagosan 584 eurót költöttek az interneten vásárolt termékekre. Ez
több mint 25%-kal több, mint egy évvel korábban. A válság hatására az online vásárlók száma elérte a 13,1 milliót
Hollandiában - írja a Thuiswinkel.org hírportál. Ez a 13,1 millió ember 91,6 millió vásárlást hajtott végre, ami 31 %-os
növekedést jelent az előző év első negyedévéhez képest. Online vásárlásokra 7,7 milliárd eurót költöttek a hollandok,
ami 25%-os bővülést mutat a tavalyi hasonló időszakhoz képest, az 1 vásárlásra jutó átlagos költés 83,68 euró volt.
FORRÁS:
www.lecho.be
www.travel-magazine.be
www.nu.nl
www.profitline.hu

Bosznia-Hercegovina
Alacsony volt Bosznia-Hercegovinában a külkereskedelmi hiány az év első öt hónapjában
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya éves szinten 0,5%-kal, 2,56 milliárd BAM-ra (1,56 milliárd dollár / 1,3 milliárd
euró) emelkedett 2021 első öt hónapjában. Az export 28,8%-kal növekedett az előző évhez képest, és elérte az 5,2
milliárd BAM-ot, míg az import 17,9%-kal 7,8 milliárd BAM-ra nőtt a január-májusi időszakban.
Bosznia-Hercegovinában 4,2%-kal csökkent áprilisban a regisztrált munkanélküliek száma
A regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában áprilisban éves szinten 4,2%-kal, 402 146 főre csökkent,
míg havi összehasonlítás alapján számuk 1,1%-kal esett vissza.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Bulgária
EU – Óriási a szakadék Luxemburg és Bulgária között
Továbbra is óriási a különbség az Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb országa, Luxemburg és Bulgária között
az Eurostat adatai szerint. Bulgária javított, de továbbra is erős lemaradásban van. Az uniós átlagot 100 százaléknak véve
az euróövezetben az egy főre jutó hazai össztermék és az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás is 105 százalékra
rúgott tavaly. A leggazdagabb országban, Luxemburgban az egy főre jutó GDP 266 százaléka volt az uniós átlagnak, míg
az utolsó helyezett Bulgáriában 55 százalék. A háztartások életszínvonalát jobban tükröző egy főre jutó tényleges
egyéni fogyasztásban is Luxemburg az első, az EU-s átlag 131 százalékával és Bulgária az utolsó az átlag 61 százalékával.
Hiánnyal zárt Bulgária folyó fizetési mérlege a január-áprilisi időszakban
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 103 millió eurót (122,7 millió dollár) tett ki a január-április közötti időszakban,
szemben az előző év azonos időszakában mért 315,8 millió eurós többlettel. Az első négy hónapban mért hiány a 2021re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,2%-ának felelt meg.
FORRÁS:
https://azuzlet.hu/
https://seenews.com/

Csehország
Elismerhetik a csehek fegyvertartási jogát, amerikaihoz hasonló szabályok jöhetnek
Az Európai Unió nemrégiben szigorította a feltételeit a fegyverbirtoklásnak, melyre reagálva a cseh törvényhozás
alsóháza egy új alkotmánymódosítást fogadott el, melynek értelmében alkotmányos szinten biztosíthatják a cseheknek,
hogy saját vagy más életének védelme érdekében fegyvert tartsanak és fegyvert használjanak. Természetesen ennek a
kereteit törvényben fogják meghatározni, de a javaslat kiindulópontja, hogy jogos védelmi célokra lehet a lőfegyvert
alkalmazni – írja a cseh Expats hírportál. A javaslatot már csak a szenátusnak kell jóváhagynia, ezt követően alkotmányos
szintre emelkedhet.
A csehek nagy része belföldön fog nyaralni
Csehország lakosságának 76 százaléka az idén belföldi nyaralást tervez - derült ki abból az országos felmérésből, amelyet
májusban készített a CzechTourism állami turisztikai ügynökség. A felmérés hétfőn nyilvánosságra hozott
eredményéből az is kiderül, hogy a csehek átlagban 13 napos nyaralást terveznek, 6840 koronás (mintegy 90 ezer forint)
egy személyre eső kiadással, ami 700 koronával több, mint amennyit tavaly terveztek elkölteni. A költségek majdnem
40-45 százaléka a szállásra megy el.

Ultimátumot adtak a csehek a lengyeleknek
Visszautasíthatatlannak szánt ajánlatot tett a cseh kormány a lengyelnek a határ mentén lévő turówi bánya
üzemeltetésére, ami gyakorlatilag cseh ellenőrzés alá helyezné a bányát. Ha nem fogadják, el, akkor újabb pert kapnak
a nyakukba.
FORRÁS:
www.liner.hu
www.profitline.hu
www.napi.hu

Egyesült Királyság
28 napot kapnak még az Angliában élő EU-polgárok, hogy rendezzék a státuszukat
Több tízezer uniós állampolgár kap hamarosan levelet az Egyesült Királyságban, hogy 28 napon belül rendezze a
státuszát, különben elveszítheti a tartózkodáshoz, munkavállaláshoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogait. 5,6
millió, a brexit időpontjában már a szigetországban élő EU-s állampolgár beadta a kérelmet az úgynevezett letelepedett
státuszra, (settled status) amely továbbra is a korábbihoz hasonló tartózkodási és munkavállalási jogokat biztosít
számukra. Ezt a státuszt hivatalosan június 30-ig lehet igényelni, és már elindult azoknak a rohama, akik a kérelem
beadását az utolsó pillanatra halasztották, így a Belügyminisztériumhoz most már napi 10-12 ezer kérelem érkezik. 400
000 ember azonban egyelőre nem tette meg a státusz megszerzéséhez szükséges adminisztratív lépéseket, őket
próbálja most elérni a Belügyminisztérium.
London levegője továbbra is tartalmaz mérgező anyagot
A húsz éve betiltott ólmozott benzinből származó ólom még mindig kimutatható a brit főváros levegőjében a londoni
Imperial College kutatói szerint, akik úgy vélik, hogy az ólmozott üzemanyagok öröksége ráül a világ legtöbb városára.
Ázsiára cseréli le az Európai Uniót az Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyság kedden megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a csendes-óceáni partnerségi megállapodáshoz
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP), ami fontos lépés a szigetország
jövőbeni kereskedelmi kapcsolatai és az Európai Unió „lecserélése” szempontjából. A szervezetnek Japán, Kanada,
Ausztrália, Vietnam, Új-Zéland, Szingapúr, Mexikó, Peru, Brunei, Chile és Malajzia a tagja, amelyeknek az együttes GDPje eléri a kilencezer milliárd dollárt.
Jöhet London első, a Brexit utáni szabadkereskedelmi megállapodása
Bár a brit kormány már régóta hangoztatja, hogy az EU-ból való kilépés egyik nagy előnye az, hogy világszerte saját
üzleteket köthetnek, ennek elérése érdekében nemigen láthattunk még konkrét lépéseket. A napokban ugyanakkor a
BBC arról számolt be, hogy körvonalazódni látszik az első ilyen egyezség, méghozzá Ausztráliával.
Heteken belül fellélegezhet Nagy-Britannia
Megfelelőnek tűnik a július 19-re halasztott időpont a koronavírus-járvány megfékezését célzó, még érvényben lévő
utolsó korlátozások feloldására Nagy-Britanniában – mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök. A brit kormány
februárban kidolgozott, négy időpontból álló részletes nyitási menetrendje eredetileg éppen hétfőre irányozta elő a jogi
korlátozások teljes feloldását.
Olcsóbb a bérlés a vásárlásnál a brit lakáspiacon
Az Egyesült Királyságban az első lakás vásárlására készülőknek 2014 decembere óta először jár alacsonyabb havi
kiadással egy ingatlan bérlése, mint a megvétele – derül ki a Hamptons ingatlanközvetítő felméréséből. Míg a bérlők
átlagosan havi 1054 fontot fizetnek a tulajdonosnak, a jelzáloghitellel vásárlók 1125 fontot utalnak törlesztésre a
bankjuknak. Ez a trend a fővárosban is érvényes: Londonban a 10 százalékos kezdőrészlettel lakást vásárlók 2020
márciusában havi 123 fonttal kevesebbet költöttek, mint a bérlők, idén májusban már a bérlők jártak jobban havi 251
fonttal.

Már az év végére elérheti a járvány előtti szintet a brit gazdaság
A Brit Iparszövetség (CBI) friss becslése szerint az Egyesült Királyság gazdasági teljesítménye az idei év végére eléri a
koronavírus-járvány kitörése előtti szintet. Erre az évre immár 8,2%-os GDP-növekedésre számítanak a korábbi 6%-os
becsléssel szemben.
Csak az élelmiszerexportban kétmilliárd font kiesést eredményezett a Brexit
Csaknem a felével csökkent az idei első negyedévben az Európai Unió piacaira irányuló brit élelmiszer- és italáru-export
a brit Élelmiszer- és Italszövetség (FDF) pénteken ismertetett friss felmérése szerint. Az FDF felmérése szerint az idei
első negyedévben 47 százalékkal volt alacsonyabb az uniós piacokra exportált brit élelmiszer- és italfélék értéke, mint a
tavalyi azonos időszakban. A szervezet pénteki kimutatása szerint a brit élelmiszer- és italszektor kivitele csaknem az
összes EU-tagországban jelentősen visszaesett.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.kitekinto.hu
www.danubeinstitute.hu

Észak-Macedónia
Az EBB 100 millió eurót biztosít Észak-Macedóniának a világjárvány által sújtott kkv-k támogatására
Az Európai Beruházási Bank (EBB) 100 millió euró (118,9 millió dollárt) kölcsönt nyújt az állami tulajdonban lévő ÉszakMacedón Fejlesztési Bankon keresztül a világjárvány negatív hatásai által sújtott helyi kis- és középvállalkozások
támogatására. A kölcsönöket munkaigényes iparágakban működő vállalkozásoknak biztosítják, mint például a
feldolgozóipar és a szolgáltatások, mind a forgótőke, mind a hosszú távú beruházások finanszírozására. Az EBB
finanszírozás a Team Europe kezdeményezés 1,7 milliárd eurós pénzügyi csomagjának része, amely a Nyugat-Balkánt
segíti a koronavírus-járvány okozta válságból való kilábalásban.
Észak-Macedóniában a munkanélküliek száma májusban éves szinten 18,3%-kal nőtt
Május végén 143 390-re nőtt a regisztrált munkanélküliek száma Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt
bevezetett korlátozások következményeként, szemben az egy évvel korábbi 121 187 fővel. Havi összehasonlítás alapján
a munkanélküliek száma májusban 0,7%-kal csökkent.
Nőtt az Észak-Macedóniában érkező külföldi turisták száma áprilisban
Áprilisban 9103-ra nőtt az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma, szemben az előző év azonos hónapjában
mért 171-gyel. A külföldi turisták által az országban töltött vendégéjszakák száma 20 268-ra emelkedett 2021 áprilisában
a 2020 áprilisi 2332-ről. A külföldi turisták 19,8%-a Törökországból, 15,3%-a Szerbiából és 7,4%-a Koszovóból érkezett.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Franciaország
Franciaország: a gazdasági növekedés csökkenéssel indult 2021 első negyedévében
Franciaországban a kormány által prognosztizált +0,4%-os növekedés helyett -0,1%-os csökkenés realizálódott 2021
első negyedévében. Bruno Le Maire gazdasági miniszter ennek ellenére kitart az idei évre szóló +5%-os növekedési
előrejelzés mellett. A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) adatai alapján a francia gazdaság 2020. évi teljesítménye a
vártnál (-8,2%) kissé kedvezőbben alakult és csak -8%-os csökkenést mutatott, ugyanakkor bíztató, hogy a francia
háztartások vásárlóereje 0,4%-kal növekedett.

A bankkártyás költések növekedési üteme igazolja a gazdaság beindulását Franciaországban
A június havi banki tranzakciók 19%-kal megugrottak a válság előtti év (2019) hasonló időszakához képest. Különösen
az elektronikus, számítógépes és szabadidős termékek vásárlásánál figyelhető meg a növekedés – derül ki a francia Le
Figaro elemzéséből. Június első két hetében +13, majd +16%-os volt a növekedés, a hónap második felében pedig +19%.
A járványügyi korlátozó intézkedések feloldását követően tehát megerősítést nyert a francia háztartások
fogyasztásának emelkedő tendenciája. A franciák elsősorban iparcikkekre költenek, a ruházati cikkek vásárlása is nőtt,
de kisebb ütemben. Sajnos a turizmus és a közlekedési ágazat változatlanul szenved a járvány hatásaitól.
Franciaország hidrogén projektje, a Hydrogen de France már a tőzsdén van
Franciaország hidrogéntervére 7 milliárd euró támogatást biztosít 10 év alatt az Európai Bizottság. A francia Hydrogene
de France társaság (HDF Energy) tőzsdei bevezetésére június 23-án került sor a párizsi tőzsdén, a társaság értéke 132,2
millió eruó, amelyet 152 millióra lehet emelni. A részvényeket 31,05 euróért adták el, a finanszírozók és egyéni
befektetők oldaláról két ipari nagyvállalat is vett részt a pénzügyi műveletben: a TERÉGA, a dél-franciaországi
gázhálózat üzemeltetője és a RUBY nevű üzemanyag-forgalmazó cég.
Franciaországban számos új munkahelyet teremtenek a tengerre telepített szélerőművek
A zöld energiára épülő tengeri szélerőművek ágazata 2020-ban 4.859 munkahelyet teremtett Franciaországban –
jelentette a Francia Tengeri Energia Megfigyelő Intézet. A szektor szereplői optimisták a jövőt illetően, ugyanakkor
aggódnak a kormányzati pályázati felhívások, valamint a projektek menetrendjének késedelme miatt. Földrajzilag az
Atlanti-óceán partvidékén az elmúlt 2 évben Saint-Nazaire, Fécamp és Saint-Brieuc (Bretagne és Normandia)
településeken épültek szélerőmű parkok, az idei év nagy projektje Normandiában (Courseulles-sur-Mer szélerőmű park)
épül és további 1.500 munkahelyet teremt várhatóan. A beruházások nagyságrendje már elérte az 1,5 milliárd eurót.
FORRÁS:
www.lerevenu.com
www.lefigaro.fr
www.lemonde.fr

Horvátország
Védettségi igazolvány nélkül is mehetünk Horvátországba
Június 17-től mindazok, akik az Európai Unió országaiból, illetve a schengeni övezetből vagy schengeni társult
országokból érkeznek Horvátországba, és az ECDC szerint "zöld besorolású" országhoz tartoznak, érvényes úti
okmányok birtokában a járvány előtti időszakhoz hasonlóan, oltási- és gyógyultsági igazolás, illetve teszt felmutatása
nélkül léphetik át a határt. Ilyen "biztonságos besorolású" országok közé tartozik többek közözött Magyarország,
Szlovákia, Csehország és Lengyelország is. A magyar védettségi igazolványra továbbra is szükség van a Magyarországra
történő visszautazáshoz.
Horvátország GDP-je 5-6%-kal nőhet 2021-ben az IMF szerint
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint Horvátország gazdasága ebben az évben 5-6%-kal nőhet a szolgáltatási
szektor és a beruházások fellendülésének köszönhetően, ha a koronavírus-járvány nem okoz további nem kívánt
meglepetéseket. 2021 első negyedévében Horvátország gazdasági teljesítménye éves szinten 0,7%-kal csökkent, de
5,8%-kal nőtt a tavalyi negyedik negyedévhez képest. Az első negyedév óta eltelt időszakban a növekedés
észrevehetően felgyorsult az építőiparban és a feldolgozóiparban, amelyek aktivitási szintje már most is magasabb, mint
2019-ben, továbbá a regisztrált munkanélküliek száma csaknem 13%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
A turizmustól leginkább függő horvát megyékben nem oltatják be magukat az emberek
Nagyok az eltérések az átoltottság terén a horvát megyékben. A legkevesebben a dalmát megyékben oltatták be
magukat a koronavírus ellen. Horvátországban a felnőtt lakosság valamivel kevesebb mint negyede kapta meg mindkét
oltást. Ami az első oltást illeti, Zágráb városa, Isztria megye és az észak-horvátországi megyék járnak az élen. Az
átoltottság ezekben megközelíti a 40 százalékot. A legkevesebben Sibenik-Knin megyében oltatták be magukat, a

felnőtt lakosság mindössze 26,5 százaléka, de Split-Dalmát és Zára (Zadar) megyében is mindössze a 28 százalékot éri
el az egy dózist felvevők száma. Ahhoz, hogy sikerüljön a horvát kormány terve, és június végéig beoltsák a felnőtt
lakosság felét, még legalább 280 ezer embernek kell megkapnia valamelyik vakcina első adagját.
A horvát–magyar gázpiaci együttműködés mindkét fél számára előnyös
A horvátországi Abbáziában idén 36. alkalommal rendezték meg a Gázszakértők Nemzetközi Tudományos és Szakmai
Találkozóját, az úgynevezett Opatija Fórumot. A tanácskozáson Magyarországot Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi
kapcsolatokért felelős elnökhelyettese képviselte, aki előadásában egy szakértői munkacsoport felállítását javasolta a
magyar–horvát gázpiaci együttműködés lehetőségeinek feltérképezésére és a lehetséges fejlesztések ütemtervének
kidolgozására. A MEKH elnökhelyettese a horvát–magyar gázpiaci kooperáció távlatairól tartott előadásában a két
ország kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésének jelentőségét hangsúlyozta. A Horvátországgal való részleges
piac-összekapcsolás jótékonyan hat a piaci likviditásra és ösztönzi a versenyt, ami alacsonyabb nagykereskedelmi árakat
eredményez.
Horvátországban a munkanélküliségi ráta 8,2%-ra csökkent májusban
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta májusban 8,2%-ra csökkent az áprilisi 8,9%-ról. Májusban a
munkanélküliek száma Horvátországban 138 030 volt, ami 7,2%-os csökkenést jelent havi szinten és 12,6%-kal kevesebb,
mint egy évvel korábban.
FORRÁS:
https://www.magyarhirlap.hu/
https://seenews.com/
http://turizmusonline.hu/
https://www.vg.hu/

Írország
Írország munkanélküliségi rátája májusban is magas, 21,9%-os szinten maradt
A fiatalok közötti munkanélküliség 58,8%-os aránya az eddigi legmagasabb érték. Írország pandémiás adatokkal
kiigazított munkanélküliségi rátája a múlt hónapban a közegészségügyi korlátozások részleges feloldása közepette kis
mértékben, 21,9 százalékra csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal (CSO) legfrissebb adatai szerint májusban az ír
gazdaságban akár 487 122 ember is tartósan munkanélküli volt, vagy a kormány pandémiás munkanélküli kifizetésében
(PUP) részesült. Érdekesség, hogy ezen adatok nem tartalmazzák azt a közel 300 000 embert, akik a bértámogatási
rendszer (EWSS) kedvezményezettjei, és akiket foglalkoztatottnak minősítenek.
Dublin az euróövezet 4. legdrágább városa a külföldi munkavállalók szerint
A Mercer munkaerő-konzultációs cég Dublin-t minősítette az euróövezet negyedik legdrágább városának a külföldi
munkavállalók szempontjából, ami elsősorban az írországi lakásválságnak köszönhető. Dublin a 39. helyen szerepel a
listán, hetet emelkedett a tavalyi felméréshez képest. A Mercer éves megélhetési költség felmérése (Cost of Living
Survey) olyan adatokat vesz figyelembe, mint például az élelmiszer-, közlekedési- és lakhatási költségek. New York-ot
használják alapvonalként, tehát a listát valamennyire torzítják a dollárral szembeni devizamozgások, az erősödő
eurónak köszönhetően az európai városok magasabbra kerültek az idei listán.
Az ír légiközlekedési ágazat elmarad európai társaitól
Az Eurocontrol légiközlekedés irányításért felelős testület adatai szerint Írország továbbra a legrosszabban teljesítő
ország Európában; a légiközlekedési forgalom mindössze 24%-a 2019. évi teljesítménynek. Azokban az országokban,
ahol már bevezették az uniós digitális COVID-19 igazolványt ezzel szemben megnövekedett a légiutas forgalom.
Írországban július 19-én vezeti be az EU-s igazolványt. Ugyanakkor európai szinten a Ryanair járul hozzá leginkább a
légiközlekedési ágazat fellendüléséhez; az ír légitársaság 13%-kal növelte kapacitását, mellyel megközelíti a heti
kétmillió elérhető férőhelyet járatain.

Írország nem fogja teljesíteni a CO2-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzéseit
Az ír Környezetvédelmi Hatóság értékelése szerint Írország nem fogja teljesíteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésére vonatkozó célkitűzéseit, és azonnali lépésekre van szükség a 2030-ra vonatkozó célok eléréséhez.
Írország számára mind a nemzeti és mind az uniós szintű környezetvédelmi célok elérése régóta fennálló kihívást jelent
a gazdasági fejlődés, a népességnövekedés, valamint az ágazatok fajlagos kibocsátása miatt.
IMF: Írországnak 20 milliárd eurót kell befektetni a klímaügyi célok eléréséhez
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése alapján Írországnak 20 milliárd eurót kell befektetnie infrastrukturális
beruházásokba, hogy teljesítse az éghajlatváltozási törvényjavaslatban meghatározott CO2-kibocsátás csökkentésre
irányuló célkitűzéseket. Az IMF becslése szerint a beruházások körülbelül egyharmadát az energiaellátás, a közlekedés,
a víz- és hulladékgazdálkodás területére irányuló infrastrukturális fejlesztésekre kell fordítani. A jogszabály-tervezettel
a kormány az évi 7%-os kibocsátás-csökkentés mellett kötelezte el magát. Az IMF által felvázolt 20 milliárd eurós érték
a GDP 5%-ának felel meg.
Jelentős visszaesés az Egyesült Királyság Írországba irányuló élelmiszer exportjában
Az Egyesült Királyság élelmiszer- és italexportja az EU-ba 2021 első negyedévében közel felére esett vissza a 2020. évi
adatokhoz képest tükrözve a Brexit kereskedelmi korlátait. Az ír piacot még ennél is jobban érintette a visszaesés. Az
Egyesült Királyság korábban legnagyobb élelmiszer- és italexport-piacának számító Írország esetében ugyanis
kétharmadával esett vissza az értékesítés.
FORRÁS:
www.irishtimes.com
www.newstalk.com
www.rte.ie

Koszovó
Koszovó GDP-je 5,57%-kal nőtt az első negyedévben
Koszovó bruttó hazai terméke (GDP) éves szinten 5,57%-kal emelkedett 2021 első negyedévében, miután az előző
negyedévben 0,82%-kal nőtt. Folyó áron a GDP 1,5 milliárd eurót (1,8 milliárd dollárt) tett ki a január-márciusi
időszakban.
Koszovó kereskedelmi hiánya májusban 53,9%-kal nőtt
A koszovói kereskedelmi hiány éves szinten 53,9%-kal, 308,2 millió euróra (367,9 millió dollárra) nőtt májusban. Az
export éves összehasonlításban 49,2%-kal 57,8 millió euróra, míg az import 53,1%-kal, 366,0 millió euróra bővült
májusban.
FORRÁS:
https://seenews.com/

Lengyelország
Koronavírus: Lengyelország szigorít az agresszívabb variáns miatt
A koronavírus új variánsainak megjelenése miatt Lengyelország éjféltől tíznapos karantént rendel el a schengeni
övezeten kívüli országokból érkezők számára - jelentette be szerdán Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes.
Sajtóértekezletén Kraska közölte: a napi fertőzöttségi adatok szerint Lengyelországban is szaporodnak a koronavírus új
típusú, gyorsabban terjedő variációi, ezért az egészségügyi tárca előzetes intézkedésként bevezeti a határátlépés utáni
karantént a schengeni övezeten és az Európán kívülről érkező személyek számára. Az elkülönítés tíznapos, de hét nap
eltelte után lehetséges a feloldása, amennyiben az adott személy vírustesztje negatív eredményt mutat.

A járvány mellékhatása: kevesebbet isznak a lengyelek
A lengyelek 22,9 százaléka azt nyilatkozta, hogy erősen csökkentette vagy teljesen felhagyott az alkohol fogyasztásával
a koronavírus-járvány alatt - vette át a Biostat közvélemény-kutató intézet felmérésének adatait a Business Insider
Polska. A nagyobb mennyiségű alkohol ivását a megkérdezettek 10,9 százaléka ismerte el, míg a felmérés válaszadóinak
17,6 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. A kutatást június közepén végezték.
7 napos hatósági karanténra kötelezi az Egyesült Királyságból érkezőket Lengyelország
A kormány így próbálja megakadályozni a koronavírus legújabb, úgynevezett Delta variánsának elterjedését az
országban. A szabály alól azok sem kivételek, akik friss negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon, a két vakcinával
oltottakra viszont nem vonatkozik a karanténkötelezettség. Eközben az Egészségügyi Világszervezet szerint
felelőtlenség volt könnyítéseket bevezetni a labdarúgó Eb idejére. A londoni vezetés úgy döntött, hogy mégis 60 ezer
embert fog beengedni a Wembley stadionban tartandó döntőre.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.napi.hu
www.hu.euronews.com

Montenegró
Montenegró ismét enyhített
Tovább enyhített a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon Montenegró, június 19-től a járvány előtti
munkarend szerint üzemelhetnek a vendéglátóhelyek, a fogadóirodák, valamint a kulturális és oktatási intézmények.
A Montenegróval tartott csatlakozási konferencia tizenharmadik, miniszteri szintű ülése
A Montenegró csatlakozását tárgyaló konferencia tizenharmadik, miniszteri szintű ülésére június 22-én került sor
Luxemburgban. Az ülés mérföldkőnek számít a csatlakozási tárgyalások előrehaladásában, mivel ez volt az első
találkozó azóta, hogy a Tanács jóváhagyta a bővítési folyamat módosított módszertanát, amely Montenegró
csatlakozási folyamatára is vonatkozik.
FORRÁS:
https://www.consilium.europa.eu/
https://profitline.hu/

Németország
Oltás után is több delta variánsos beteg meghalt, a németek is aggódnak
Németországban is egyre komolyabb fenyegetésnek tartják a koronavírus delta variánsát (korábban indiai variáns), és
őszre a járvány felfutásától tartanak. Ugyanakkor szakértők szerint most élvezni lehet a nyarat, egyelőre nincs ok
aggodalomra, pánikra. Németországban a delta variáns június elején az esetek 6 százalékát tette ki a Robert Koch
Intézet adatai szerint, ez még nagyon messze van a briteknél látott 90 százalék feletti aránytól, viszont a variáns gyorsan
terjed.
Minden második német kapott már legalább egy adag oltást
Átlépte az 50 százalékot az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid–19) ellen legalább egy adag
védőoltással rendelkezők aránya Németországban, a teljes oltást felvevőké pedig 30 százalék fölé emelkedett. A
szövetségi kormány legutóbbi összesítése szerint péntekig a lakosság 50,6 százaléka – 42 065 100 ember – kapott
legalább egy oltást a Covid–19 ellen.

Évtizedes csúcsra ugrott a német gazdaság pezsgése, ami az inflációs nyomást is fokozza
A koronavírus miatti korlátozó intézkedések jelentős részének feloldása ugrásszerűen javította a német szolgáltatószektor gazdasági aktivitását, és ez, illetve a feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexének (bmi) további emelkedése
együtt oda vezetett, hogy váratlanul 10 éves csúcsra ugrott a német kompozit bmi. Ezzel párhuzamosan az ellátási
láncokbeli zavarok és árnyomás oda vezetett, hogy rekordra ugrott a bekerülési és kínálati árakat mérő index a friss
felmérésben.
Jóváhagyta az újabb költekezést a kormány
A német kormány elfogadta a 2022-es költségvetés tervezetét, amely szerint újabb 100 milliárd euró új adósság
keletkezhet a járvány miatti költekezés következtében - írja a Reuters. Amennyiben a költségvetés szerinti költekezés
valósul meg, akkor 2020 és 2022 között Németország összesen 470 milliárd eurót költhet válságkezelésre. A
költségvetés-tervezet 18 milliárd euróval több adósságot hozna létre, mint ahogy az elemzők várták a 2022-es évre adott
előzetes becsléseikben.
Üzleti és együttműködési lehetőségek Afrikában – a Német Ipari Szövetség (BDI) illetékese szemével
A német ipar Afrikára, mint az esélyek sok növekedési potenciált magában hordozó kontinensére tekint. Fontos az
Afrikába irányuló know how-transzfer, s annak a német szövetségi kormány fejlesztési politikája által történő
támogatása. Már három éve, hogy a BDI Kelet-Afrikában létrehozta a „perspektívákat teremteni” elnevezésű projektet,
melynek célja a német iparvállalatok afrikai vállalatokkal történő kapcsolatainak kiépítése. Az iparosítással kapcsolatos
párbeszéd tehát nem csak a vállalatokra korlátozódik, hanem a gazdasági szervezetek között is folyamatban van. A
politika pedig a jobb keretfeltételek megteremtéséhez nyújt segítséget.
Elfogadta választási programját Merkel pártszövetsége
Elfogadta a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készített közös programját hétfőn a német
Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU). A 139 oldalas program fő üzenete, hogy
Németországnak nem csupán reagálnia kell a technológiai kérdésektől kezdve az éghajlaton és a környezeten át a
demográfiáig az élet sok-sok területén kibontakozó "korszakváltásra", hanem formálnia kell a folyamatokat.
A BMW nem sieti el a kiszállást a belsőégésű motorokból
Lassúbb ütemben készül kiszállni a BMW a hagyományos belsőégésű motorok gyártásából német konkurensénél, az
Audinál. A végső döntéshozó iparágunkban mindig az ügyfél kell, hogy legyen. Ezt sosem lenne szabad szem elől
téveszteni - fogalmazott Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója. A BMW konszern tervei szerint 2030-ra az értékesítési
volumennek a felét adják majd a teljesen elektromos hajtású modellek. "Aki addigra teljesen kiszállna a belsőégésű
motorokból, az értékesítési volumenének a feléről lesz kénytelen lemondani és elindítja a lejtőn saját vállalatát"
Kötelező napelem-telepítést ír elő Berlin
A berlini képviselőház néhány napja elfogadta azokat a rendelkezéseket, melyek 2023-tól kötelezővé teszik, hogy az új
építésű ingatlanok (tehát nem csak lakóházak, hanem minden épület) tetőterületének legalább 30 százalékát napelem
panelekkel kell lefedni. A jogszabály vonatkozik mindenféle épületre, de kiterjed az 50 négyzetméternél nagyobb
területű tetőfelújításokra is.

Gendersemleges nyelvezetben állapodott meg 8 hírügynökség
A diszkriminációra érzékenyebb stílusban állapodott meg nyolc, német nyelvterületen is működő hírügynökség,
közöttük az AFP, az APA, a dpa, az epd, a Keystone-sda, a KNA, a Reuters és a Sid. Érvelésük szerint a mai német
hírnyelvben még sokszor használják az általános hímnemet, de itt az ideje lassanként háttérbe szorítani ezt. Mint írták,
ennek tempója attól is függ, hogyan fejlődik tovább a nyelv.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.euronews.com
www.index.hu

www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Rábólintott az Európai Bizottság Olaszország helyreállítási tervére
Az Európai Bizottság rábólintott Olaszország koronavírus-járvány utáni helyreállítási csomagjára - jelentette be Ursula
von der Leyen, a bizottság elnöke kedden Rómában. Von der Leyen kiemelte: a terv befektetés a jövőbe és a következő
nemzedékekbe. Mario Draghi olasz miniszterelnök hangsúlyozta: nagyravágyó reformokból álló csomag született. Az
Európai Tanácsnak négy hete van rá, hogy elfogadja a bizottság javaslatát. Olaszország azokhoz az országokhoz
tartozik, amelyek nagyobb összeget kapnak az Európai Unió Next Generation EU nevű helyreállítási alapjából. Róma
191,5 milliárd euróval gazdálkodhat az uniós keretből.
Olaszország is leveszi a maszkot
Eltörlik a kötelező szabadtéri maszkviselést Olaszországban – jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. A
szigorítást június 28-tól oldják fel. Beltéren, valamint a tömegközlekedési eszközökön továbbra is maszkot kell viselni.
Olaszországban jelenleg a 12 évesnél idősebbek 30 százaléka kapta meg mindkét koronavírus elleni oltást.
Draghi: nagy hibát követ el, aki nem veszi fel a második oltást
A védőoltás második dózisának felvételére szólította fel az olaszokat Mario Draghi miniszterelnök péntek este, miután
a vakcinázási adatok szerint az erre jelentkezők száma nem emelkedik megfelelő ütemben. Róma ismét karantént
rendelt el az Egyesült Királyságból érkezők számára. Péntek estig több mint 44 millió olasz vette már fel az oltást, köztük
több mint 15 millióan a második dózist is, vagyis az átoltottság még nem érte el a 28 százalékot.
Örülhetnek a tengerre rohanó magyarok: Olaszország nagyot könnyít
Belföldi közlekedésre, idősotthonokba való belépéshez és tömegrendezvényeken való részvételhez is szükséges lesz az
olasz digitális koronavírus-oltási igazolás, amelynek internetes honlapja csütörtökön nyílt meg, és július elsejétől uniós
digitális Covid-igazolványként működik. Az igazolvány alkalmazásával az is eldőlt, hogy Olaszország eltörli a külföldről
érkezőkre, így a magyarokra is vonatkozó korlátozásokat, vagyis a tesztelési kötelezettséget.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/

Románia
Visszaállt a koronavírus előtti állapot a román-magyar határon
Visszaállt a koronavírus előtti állapot a román-magyar határon. Június 23-től karantén nélkül tud utazni Romániából
Magyarországra és Magyarországról Romániába minden magyar, magyar-román, illetve román állampolgár.
Ugyanakkor Magyarországon a szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is szükség van vagy magyar védettségi
igazolványra (plasztikkártya), vagy román oltási igazolásra (papírlap).
Romániában április vége óta csökken az oltakozási kedv
Romániában április 21. óta folyamatosan csökken az oltakozási kedv, és az oltási kampány első öt hónapjában a felnőtt
lakosságnak csupán 26 százalékát sikerült beoltani az új típusú koronavírus ellen.
A munkanélküliség 6,1 százalékra nőtt az első negyedévben
Az idei első negyedévben 60,8 százalékra csökkent a munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság
foglalkoztatási aránya az előző negyedévben jegyzett 65,8 százalékról, a munkanélküliségi ráta pedig 5,2 százalékról 6,1
százalékra nőtt.

Nagy a pincér- és szakácshiány: a profilváltás és a kivándorlás miatt nehéz munkaerőt találni a vendéglátóiparban
Több hónapig tartó kényszerbezárást követően újabb nehézséggel szembesülnek a romániai vendéglátóipari
munkáltatók, akik számára ismét nagy kihívást jelent a megfelelő számú és képzettségű munkaerő alkalmazása.
Az elbocsátások visszaütnek: most nem győzik a munkát az utazási ügynökségek
Átlagosan dolgozóik 30 százalékát építették le tavaly a turisztikai irodák, de volt, amelyik harmadára csökkentette a
létszámot. A turisztikai cégek ismét alkalmaznák a korábbi munkatársak egy részét, azonban ezek nem sietnek elfogadni
az ajánlatot. Ennek részben az az oka, hogy az ágazatban alacsonyak a bérek.
Kétszer annyi villamosított autót vesznek a románok, mint eddig
2021 első négy hónapjában 79,8 százalékkal nőtt az értékesített zöldautók darabszáma (3166 autó szemben a 2020-as
1761 autóval), közülük leginkább a plug-in, azaz konnektoros hibridek iránt nőtt a kereslet (155,2 százalékkal; 462 ilyen
autót vettek). Az Apia adatai alapján január és április között a legtöbb zöldautó full hibrid volt (2203 autó), ezek
értékesítése 74,2 százalékkal növekedett a tavalyi első évharmadhoz képest. A teljesen elektromos hajtású autók
eladásai is nőttek, 59 százalékkal több, összesen 501 villanyautó kelt el keleti szomszédunknál, ahol jelentős állami
támogatást lehet rájuk igénybe venni.
Csődöt jelentett a legnagyobb romániai könyvesbolthálózat
Csődöt jelentett a Diverta könyvesbolthálózat, a romániai könyv-, papíráru- és játékpiac legnagyobb szereplője, miután
2020-ban a járványhelyzet miatt veszteségessé vált. A vállalkozás tavaly 38,9 lej (7,9 millió euró) forgalmat bonyolított,
10,7 millió lej (2,2 millió euró) vesztesége volt, 156 alkalmazottja és 33,9 millió lejes (6,9 millió euró) adóssága.
FORRÁS:
https://autoszektor.hu/
https://itthon.transindex.ro/
https://karpatinfo.net/
https://kronikaonline.ro/
https://maszol.ro/

Spanyolország
Részleges kegyelmet kapott kilenc elítélt katalán függetlenségi vezető
Részleges kegyelemben részesült kedden kilenc katalán függetlenségi vezető, akiket a 2017 októberében
alkotmányellenesen megrendezett katalán népszavazás és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt ítéltek
9-től 13 évig tartó börtönbüntetésre. A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb
bíróságon támadják meg a kegyelemről szóló döntést.
Zöld listára tették a spanyolok Magyarországot
Újra közlekednek Budapestről és Debrecenből a Wizz Air légitársaság járatai Spanyolországba – közölte a társaság,
miután Spanyolország hétfőn zöld listára helyezte Magyarországot. Az utasok oltási igazolvány vagy tesztkötelezettség
nélkül érkezhetnek a mediterrán országba. Hazatérésnél továbbra is szükség lesz a magyar védettségi igazolványra,
vagy két negatív PCR-teszt bemutatására a hatósági karantén elkerülése érdekében.
A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint
A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat a tudomány és technológia
kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.
Újraindul az éjszakai élet Barcelonában
15 hónap után nyithatnak újra a szórakozóhelyek a katalán fővárosban, miután a kormánynak és a szektor képviselőinek
sikerült megállapodniuk a részletekről. Péntektől Spanyolország szerte megszűnik majd a maszkviselési kötelezettség
szabadtéren, miután a lakosság csaknem 30 százaléka szerzett már teljeskörű védettséget a koronavírussal szemben, és
több mint 47 százalékuk kapott eddig legalább egy oltást.

FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://www.vg.hu/

Szerbia
Újabb határátkelők nyíltak Szerbia felé
Június 23-tól az összes határátkelő működik Szerbia és Magyarország között. Újra megindult a forgalom Magyarország
és Szerbia között a Kübekháza-Rábé, a Röszke-Horgos és a Bácsszentgyörgy-Haraszti (Rastina) közúti
határátkelőhelyen. Az átkelők reggel 7 óra és 19 óra között működnek. Vasárnaponként, reggel 7 és 15 óra között újra
igénybe vehető Románia irányába a Csanádpalota–Nagylak közúti határátkelőhely is.
Zöld listára került Szerbia
Az Európai Unió Tanácsa Szerbia és egyéb harmadik országok vonatkozásában is a beutazási korlátozások enyhítését
javasolta, azaz hivatalosan is elfogadta az ajánlást, hogy a szerbiai állampolgárok a korábbiakhoz képest enyhébb
szabályok szerint utazhassanak be az uniós tagállamokba.
Új megállapodást fogadott el az IMF Szerbiával
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatósága Washingtonban megerősítette az új tanácsadói megállapodást Szerbiával.
Ez a következő 30 hónapra szól. Siniša Mali pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez a megállapodás
azért fontos, mert újabb megerősítése a sikeres gazdasági politikának, amelyet az ország végez, emellett kiváló
visszajelzése annak, hogy a koronavírus-járvány ellenére sincs szüksége az országnak pénzügyi segítségre. Az IMF-fel
való együttműködés az állami vállalatok és az adóhatóság reformjára is összpontosít.
Mekkora lesz az infláció jövőre Szerbiában?
A pénzügyi szektor arra számít, hogy jövő májusban 2,5 százalékos lesz az infláció Szerbiában, míg a vállalkozók
valamivel alacsonyabb, 2,0 százalékos inflációval számolnak. A felmérés eredményei szerint a pénzügyi szektor és a
gazdaság rövid és középtávú inflációs várakozásai a céltartományban vannak (három plusz-mínusz 1,5 százalék. A
középtávú inflációs várakozások (2023 és 2024 májusára) a pénzügyi szektorban, a rövid távúakhoz hasonlóan, 2,5
százalék körüli szintet mutatnak, míg a vállalkozók várakozásai valamivel alacsonyabbak, 1,7 százalék.
FORRÁS:
https://hirado.hu/
https://www.magyarszo.rs/
https://www.vajma.info/

Szlovákia
Szlovákiából korlátlanul lehet utazni Magyarországra
Magyarország június 23-án megszüntette az ellenőrzést a belső schengeni határokon. Szlovákiából így már korlátozások
nélkül be lehet lépni az ország területére, kivételt képeznek a civil repülőgépek.
Felpörgőben a szlovák gazdaság
Szlovákia bruttó hazai összterméke (GDP) idén 4,5 százalékkal nőhet, jövőre a növekmény mértéke elérheti az 5,9
százalékot, 2023-ban pedig a 3,8 százalékot. Ha a prognózis valóra válik, akkor az év végére az ország gazdasági
teljesítménye visszatér a járvány okozta válság előtti szintre. A nemzeti bank elnöke két kockázati tényezőt emelt ki: az
egyik a lakosság alacsony beoltottsági szintje, a másik pedig a kulcsfontosságú alkatrészek esetleges hiánya az iparban,
a félvezetők híján néhány napra le is álltak a szlovák autógyárak. Várhatóan jövő januártól kivezetik a forgalomból az
egy- és kétcenteseket, amelyek súlyos terhet rónak mind a kereskedelemre, mind pedig a nemzeti bankra.

Magyar–szlovák kétoldalú védelmi együttműködésről szóló megállapodást írtak alá Pozsonyban
A GLOBSEC Bratislava Fórum 2021 nemzetközi biztonságpolitikai konferencia margóján dr. Németh Gergely, a
Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára a 2021. évre vonatkozó magyar–szlovák
kétoldalú védelmi együttműködésről szóló megállapodást írt alá Martin Sklenárral, a szlovák Védelmi Minisztérium
Védelempolitikai Szekció főigazgatójával június 17-én. A szerződés a két ország közötti védelmi és katonai
együttműködés területeit, illetve a 2021-ben tervezett közös tevékenységeket tartalmazza.
Jóváhagyta az EB a szlovák helyreállítási tervet
Az Európai Bizottság (EB) pozitív elbírálásban részesítette Szlovákia helyreállítási tervét. A koronavírus-járvány utáni
helyreállítási terv keretében Szlovákia 6,3 milliárd eurónyi forráshoz férhet hozzá. A szlovák helyreállítási tervben
meglehetősen nagy - a teljes összeg 43 százalékát kitevő - tételként szerepelnek a klímavédelemmel kapcsolatos
intézkedések. Ezen belül például 712 millió eurót szánnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedés fejlesztésére,
530 millió eurót a háztartások energetikai hatékonyságának a növelésére, és csaknem 160 millió euró jut a folyók
revitalizációjára és arra, hogy növeljék az erdők ellenállását a klímaváltozás következményeivel szemben. A keretösszeg
második legnagyobb tétele - 21 százaléka - a digitalizációs folyamat céljait szolgálja majd.
Harmadával nőtt az eltöltött éjszakák száma a szlovákiai hotelekben
Az áprilisi szálloda- és panziótelítettség harmadával nőtt márciushoz képest, de még így is csak a járvány előtti szint 11
százalékán van. A szlovákiai hotelekben 50 ezer ember fordult meg, ami 89 százalékkal kevesebb, mint a két évvel
ezelőtti áprilisi látogatói szám. Az eltöltött éjszakák száma elérte a 193 600 éjszakát, ami 83 százalékkal kevesebb, mint
2019 áprilisában. Két évvel ezelőtt (2019 áprilisában) még 442 000 látogató vette igénybe a szállás szolgáltatást, ami 1,1
millió éjszakát jelentett. Az áprilisi látogatók jelentős többsége belföldi turista volt, ugyanakkor 7000 külföldi látogató
éjszakázott áprilisban a szálláshelyeken – egy évvel a világjárvány (2019 április) előtt számuk meghaladta a 171 000
embert.
FORRÁS:
https://honvedelem.hu/
https://korkep.sk/
https://profitline.hu/
https://ujszo.com/
https://www.vg.hu/

Szlovénia
Itt a rendelet: több magyar határon is vége a határzárnak
Módosította a kormány a járványügyi készültségi időszakban alkalmazott utazási korlátozásokról szóló korlátozó
intézkedéseket. A június 22-i esti közlönyben megjelent rendeletével a kormány több lényeges ponton feloldotta a
határzárat. Ennek értelmében a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló rendelet hatálya nem
terjed ki arra a személyre, aki – a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve – a Horvát Köztársaság, az
Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Szlovén Köztársaság területéről
lép Magyarország területére.
Koronavírus: meglepőt lépett a szlovén kormány
A szlovén kormány június 21-től további egy héttel meghosszabbítja a legtöbb érvényben lévő járványügyi intézkedést,
ugyanakkor néhány engedményt is tesz, egyebek között engedélyezi az éjszakai szórakozóhelyek működését. Ez a
döntés mindenkit meglepett, mert a kormány még abban az esetben sem tervezte az éjszakai szórakozóhelyek
megnyitását, ha megszüntetne minden egyéb korlátozást az országban. Mindazonáltal a diszkók és a bárok a jövő héttől
csak éjfélig tarthatnak nyitva, míg az összes többi vendéglátóhely esetében eltörölték az időkorlátozást. Nyilvános
rendezvényeken száz fő felett csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, míg a magánrendezvények felső

létszámhatárát ötven főben határozták meg. A kültéri kulturális rendezvényeken nem kötelező a maszk viselése, de tíz
négyzetméterenként továbbra is csak egy fő tartózkodhat, valamint kötelező a másfél méter védőtávolság betartása.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://www.portfolio.hu/

Európai Unió
A magyar nemzeti terv júliusban kaphatja meg Brüsszeltől a zöld utat
Elsőként a portugál, majd gyorsan egymásután a spanyol, a görög, a dán és a luxemburgi nemzeti helyreállítási tervet is
jóváhagyásra javasolta a héten az Európai Bizottság, megnyitva az utat az első előlegek júliusi kifizetése előtt. A magyar
terv bizottsági jóváhagyása a dolgok jelenlegi állás szerint júliusra várható.
Kiterjeszti a Belarusszal szembeni szankciókat az EU
Az EU Külügyi Tanácsa várhatóan további belarusz állampolgárokra és szervezetekre terjeszti ki a megszorító
intézkedéseit, illetve gazdasági intézkedéseket is előirányoz - mondta az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Luxembourgban, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt.
Az USA és az EU a kereskedelem fellendülésében bízik, de sürget az idő
Új lehetőségeket nyitott az együttműködésre a kereskedelem terén az USA és az EU múlt heti csúcstalálkozója. Azonban
hiába a közös akarat, számos tényező befolyásolja a tárgyalásokat, amelyek késedelemhez vezetnek.
Júliustól jön az InvestEU, 370 milliárd euró összegű beruházás mozgósítása
Ahhoz, hogy Európa újraindíthassa gazdaságát és elérje klímacéljait, befektetésekre van szüksége, az üzleti
vállalkozások, a fejlesztés és az infrastruktúra területén. De van itt egy probléma. Az európai vállalatok majdnem fele
azt mondja, a beruházások csökkentését tervezik a világjárvány miatt.
Egyértelmű címkézéssel harcolna az EU az élelmiszerpazarlással
Az iránytű, amely mindennapi élelmiszer-vásárlásainkat meghatározza, a dátumok feltüntetése. Sok vásárló azonban
tévúton járhat, mert nem megfelelően értelmezi a „felhasználhatóság” fogalmát, vagy az ún. „best before” megjelölést,
ami nem jelenti azt, hogy röviddel a dátum lejárta után fogyaszthatatlan az étel, legfeljebb már nem olyan minőségű,
mint a lejárat előtt volt.
Megemelte az EKB a GDP előrejelzését
Az optimistább növekedési előrejelzést viszont veszélyezteti a vírus delta variánsának a gyors terjedése. A központi bank
2,8%-os GDP növekedésre számít a harmadik negyedévben az Eurózónában, ami felülmúlja a Bloomberg 2,4%-os
várakozását és a konszenzus 2,3%-os előrejelzését is.
Élénkül a gazdaság az euróövezetben
A vártnál lényegesen nagyobb mértékben élénkült a gazdasági aktivitás júniusban az euróövezetben a járványvédelmi
korlátozások fokozatos feloldásának köszönhetően a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzési
menedzserek körében végzett felmérése alapján.
Több éves csúcson az európai fogyasztói bizalom
Javult a fogyasztói bizalom az euróövezetben és az Európai Unióban júniusban, előbbiben 1,8 ponttal, mínusz 3,3 pontra,
2018 januárja óta legmagasabb szintre emelkedett az index. Elemzők még ennél is nagyobb javulásra, mínusz 3 pontra
számítottak a májusi mínusz 5,1 pont után. Az Európai Unió 27 tagállamában 1,5 ponttal, mínusz 4,5 pontra nőtt a
fogyasztói bizalmi index júniusi értéke, ami 2018 októbere óta a legmagasabb mutató - írja az MTI.

Így erősítené az EU kiberbiztonságát Brüsszel
Az egyre gyakoribbá váló kibertámadások miatt az Európai Bizottság javaslatot mutatott be egy új közös, korszerű és
összehangolt válaszintézkedésekre képes kiberbiztonsági egység létrehozásáról.
FORRÁS:
https://www.eu-monitor.hu/
www.hu.euronews.com
www.profitline.hu
www.napi.hu

FÁK-térség
Oroszország: Moszkvában újra szigorítanak
Moszkvában betiltották az 500 fősnél nagyobb bel- és kültéri rendezvényeket a járványhelyzet romlása miatt. A tilalom
nem vonatkozik majd azokra a létesítményekre, ahol "koronavírus-mentes övezetet" tudnak majd kialakítani. Ezekre a
helyekre csak a beoltott, a betegségen átesett vagy három napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkezők
léphetnek be. Az érintettek úgynevezett QR-kóddal tudják majd igazolni, hogy egészségesek, ezért a vendéglátóipari
egységeknek QR-kód leolvasót kell beszerezniük. Bár Oroszországban több oltást is gyártanak, az átoltottság ennek
ellenére még csak 13%-os.
Oroszország: továbbra se születhet meg az orosz-amerikai együttműködés
A genfi csúcs nem teremtette meg a feltételeit annak, hogy az Egyesült Államok lekerüljön az Oroszországgal szemben
barátságtalan országok listájáról – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak június 21-én
Moszkvában. A szóvivő szerint a találkozón az orosz és az amerikai elnök azt mérte fel, hogy a felek mely területeken
tudnak együttműködni, és melyeken nem. Rámutatott, hogy a csúcs eredményeinek konkrét megvalósítására még várni
kell. Amíg ez nem történik meg, nincs ok változtatni a listán.
Oroszország: koronavírus - már az újraoltásra készülnek
Újraoltási programot készít elő az orosz egészségügyi tárca azok számára, akik már megkapták a COVID-19 elleni
vakcinát, de az antitestszámuk elégtelen szintre csökkent - írta a Moszkovszkij Komszomolec című napilap június 21-én,
amikor az új fertőzöttek száma már negyedszer haladta meg a 17 ezret Oroszországban.
Oroszország: Angela Merkel szerint az Európai Uniónak fenn kell tartania a párbeszédet Oroszországgal
Az Európai Uniónak fenn kell tartania a párbeszédet Oroszországgal a biztonságot, illetve az ukrajnai és a szíriai
konfliktust jellemző nézeteltérések ellenére – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár Emmanuel Macron francia
elnökkel közös sajtótájékoztatóján pénteken Berlinben. Merkel rámutatott: Oroszország nagy kihívás az EU számára,
ugyanakkor a béke és biztonság érdekében Brüsszelnek fenn kell tartania a párbeszédet, legyen ez bármilyen nehéz.
Oroszország: háromnapos lesz a parlamenti választás
Oroszországban szeptember 17-19. között fogják megtartani a szövetségi parlamenti alsóházi és a regionális
választásokat - közölte pénteken az orosz Központi Választási Bizottság. A választások háromnapos lebonyolításáról
hozott döntését a testület a járványhelyzettel indokolta. Tavaly az ország alkotmányának módosításáról kiírt szavazás
is három napon át tartott. A parlamenten kívüli ellenzék kifogásolta a voksolás széthúzásáról szóló döntést, azt állítva,
hogy nagyobb teret nyit a csalásnak, mint az egy nap alatt lebonyolított voksolás, a kormányzat szerint viszont a
választások tisztaságának ellenőrzése biztosított.
Azerbajdzsán: vízerőművek épülnek
Az Azerenerji hivatalosan bejelentette, hogy Aghdam körzetében „Aghdam 1" és "Aghdam 2" néven 110 kilovolt
feszültségű állomások épülnek, illetve a Sugovushan-1 és Sugovushan-2 kis vízerőműveken a munkálatok befejeződtek.
További 110 kilovolt feszültségű állomás rendszerbe állítását tervezik a felszabadított körzetekben. Jelenleg Kalbajar
körzetben, illetve Jabrayil, Gubadly, Zangilan körzetekben folynak elektromos munkálatok.

Azerbajdzsán: növekvő gyógyszerimport
Az ország a 2021. január-május időszakban 199,7 millió dollár értékben importált gyógyszeripari termékeket. Az Állami
Vámbizottság közzététele alapján ez 31,8% -kal több mint az előző év azonos időszakában. Ugyanakkor az azerbajdzsáni
gyógyszeripari termékek exportértéke 5 hónapra 523 000 dollárt tett ki, ami 39,5%-os növekedést mutat az előző év
adataihoz viszonyítottan. A vizsgált időszakban a gyógyszerek behozatala az Azerbajdzsán teljes importjának 4,55%-át
tette ki, az export pedig a teljes export 0,01% -át.
Kazahsztán: az ország kulcsszerepet kíván játszani az Ázsia-Európa szárazföldi közlekedésben
Kaszim-Zsomart Tokajev elnök a Külföldi Befektetők Tanácsának ülésén elmondta, 2020-ban közel 900 000 konténert
szállítottak Kazahsztánon keresztül kelet-nyugat irányba, 91%-ban a Kína-Európa-Kína útvonalon. Ez is bizonyítja, hogy
Kazahsztán kulcsfontosságúvá vált az Ázsia és Európa között zajló szárazföldi szállítmányozásban és közlekedésben. Az
ország fontos és megbízható partner a kínai „Egy öv, egy út” globális kezdeményezés megvalósításában is.
Kazahsztán: olajtúltermelés májusban
Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Kazahsztán kissé túllépte a 2021. májusi, az OPEC+ megállapodásba
foglalt termelési célt. A kazah vezetés vállalja, hogy az év további részében betartja a kötelezettségvállalásokat, áll a
közleményben. Az előzetes adatok szerint Kazahsztán 2021. májusban 7,3 millió tonna nyersolajat termelt ki, a napi
kitermelés 1,470 hordó/nap volt. Az OPEC+ megállapodás szerint Kazahsztán napi 1,463 millió hordó kitermelésre vállalt
kötelezettséget 2021 májusára.
Kazahsztán: EU-Kazahsztán 7. magas szintű Business Platform
Az EU és Kazahsztán közötti gazdasági és üzleti platform 7. ülését 2021. június 11-én tartották Aszkar Mamin
miniszterelnök elnökletével. A rendezvényen az üzleti vállalkozások képviselői és az EU misszióvezetői vettek részt. A
magas szintű üzleti platform az EPCA keretében zajló EU-Kazahsztán közötti párbeszéd kiegészítése.
Kazahsztán: újabb országba utazhatunk magyar védettségi igazolvánnyal
Újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány, így mostantól Kazahsztánba is szabadon lehet utazni magyar
védettségi igazolvánnyal, ahogy mi is elfogadjuk a kazah oltási igazolásokat. A Kazah Köztársasággal együtt így már 17
országgal állapodtunk meg. A várhatóan július elsejével hatályba lépő uniós védettségi igazolvány azonban jelen állás
szerint csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákra vonatkozik majd, így akit orosz vagy kínai
vakcinával oltottak, annak negatív Covid-tesztre lesz majd szüksége az EU-n belüli utazáshoz.
Kazahsztán: bejelentették a QazVac vakcinagyártó üzem beindításának időpontját
A QazVac koronavírus elleni kazah vakcina előállítására szolgáló üzem szeptemberben egy egymillió adagot fog
előállítani. Ezt június 21-én jelentette be Berdibek Szaparbajev, Kazahsztán Dzsambul régiójának vezetője. Elmondása
szerint 2021 áprilisában és májusában a Biológiai Biztonsági Ügyek Kutatóintézete 100-100 ezer adag állított elő, míg a
tervek szerint júliusban és augusztusban a termelést 500 ezerre növelik. Az új üzemben többféle koronavírus elleni
vakcinát tudnak majd előállítani. Az építkezés során a járvány miatt problémák merültek fel az Egyesült Államokból és
Kínából származó berendezések szállításával. A tanúsítási és engedélyezési eljárásokat szeptemberig tervezik elvégezni.
Kirgizisztán: egy év alatt csaknem 228 millió dollárral növekedtek az ország nemzetközi tartalékai
Kirgizisztán bruttó nemzetközi tartalékainak volumene 2021. május végén 2 milliárd 784,4 millió dollárt (203 milliárd 814
millió rubelt) tett ki, tette közzé a központi bank. Az előző hónapban ez a szám 108,8 millió dollárral (7 milliárd 964 millió
rubel), vagyis 4%-kal nőtt. 2020 májusához képest az ország bruttó nemzetközi tartalékai 227,8 millió dollárral (16
milliárd 674 millió rubel), vagyis csaknem 9% -kal növekedtek.
Tádzsikisztán: Tádzsikisztán és Üzbegisztán kormánya részvénytársaságot hoz létre
A két ország részvénytársaságot hoz létre két vízerőmű építésére a Zeravshan folyón. A tadzsik oldal részesedése 50%
plusz egy részvény lesz. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez, valamint a társadalmi és
környezeti hatások felméréséhez egy nemzetközi tanácsadó cég bevonását tervezik. A vízerőmű építését nemzetközi
pénzügyi intézmények vagy kormányzati szervezetek finanszírozásának bevonásával tervezik megvalósítani.

Üzbegisztán: Magyar-Üzbég Startup és Kutatás-fejlesztési Program
Magyar-Üzbég Startup és Kutatás-fejlesztési Program elnevezéssel a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2021. június
15-én 1 millió eurónak megfelelő forintösszegű felhívást tett közzé a hazai mikro-, kis és középvállalkozások külpiaci
tevékenysége és nemzetközi versenyképessége előmozdítása érdekében. A támogatás célja, összhangban a Nemzeti
Exportstratégiával, a hazai startup vállalatok külpiaci szerepvállalásának és hálózatosodásának folyamatos növelése, az
export európai piaci koncentrációjának csökkentése, Magyarország közép-ázsiai régióval folytatott
külkereskedelmének fokozása révén. A konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul az induló innovatív, nagy
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások üzbég piacon való térnyeréséhez, üzbég partnerkapcsolatok
kialakításához, ezáltal nemzetközi szinten is versenyképes vállalkozások piacszerzéséhez.
Üzbegisztán: vállalkozói törvény készül
Az igazságügyi minisztérium vállalkozói kódex létrehozásán dolgozik. Ezt Ruslanbek Davletov osztályvezető nyilatkozta
a Kereskedelmi és Iparkamara kongresszusán. Davletov szerint a dokumentum az "intelligens szabályozás" elve alapján
készül - új szabályozás bevezetésekor két régit törölnek. A minisztérium várakozása szerint a kódex bevezetése
egyszerűsíteni fogja a jogszabályokat ezen a területen. Az országban jelenleg mintegy 5 ezer normatív jogi aktus
kapcsolódik a vállalkozói tevékenységhez.
Üzbegisztán: minden belépő számára kötelező a PCR-teszt
Az Egészségügyi és Járványügyi Jóléti és Közegészségügyi Szolgálat kötelező PCR-vizsgálatokat vezetett be az országba
belépők számára - közölte a köztársasági Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálata. A belépés után hét napon belül
pedig második teszt is szükséges. Az Üzbegisztánba belépők számára a PCR-vizsgálatok kötelező elvégzését 2021.
március 15-én törölték. Korábban nem volt kötelező a második teszt elvégzésére sem. Az országban június elejétől újra
emelkedik a koronavírusos esetek száma.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Baku
Magyarország nagykövetsége, Nur-Szultán
http://exporthungary.gov.hu
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https://168ora.hu
https://portfolio.hu
https://24.hu
https://regnum.ru/

Kína
Megszűnhet az egyik legjelentősebb ellenzéki lap Hongkongban
A lap kiadója állítólag péntekkel bezárólag leállíthatja az Apple Daily forgalmazását, ha a hatóságok nem biztosítanak
számukra hozzáférést a működést finanszírozó bankszámlákhoz, derül ki a kiadó belső levelezéséből –írja a Bloomberg.
A lap azután került kilátástalan helyzetbe, hogy a kínai hatóságok elvágták a hozzáférését saját folyószámláihoz. Pedig
a március végén jelentett adatok alapján a kiadó még nagyjából 67 millió amerikai dollár értékben rendelkezett
tartalékokkal, amely legalább további 18 hónapra biztosította volna a működést.
Újabb kínai vakcina klinikai vizsgálata lép a harmadik fázisba
Egy kínai vakcinagyártó oltóanyaga a klinikai tesztelés harmadik fázisába lépett – írj a Reuters.Malajziában a klinikai
tesztelés harmadik fázisába lép a kínai Shenzen Kangtai Biological Products vakcinája. A gyógyszergyártó oltóanyaga a
Magyarországon is használt Sinopharméhoz hasonlóan elölt vírusos technológiával készül. A vakcina a kínai ideiglenes
engedélyt még májusban kapta meg.

Újra engedélyezték a TikTokot és a WeChatet az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államok visszavonja a kínai TikTok videómegosztó alkalmazásra és a szintén kínai WeChat közösségi
platformra az előző adminisztráció által kiszabott tranzakciós tiltásokat - közölte hétfőn az amerikai kereskedelmi
minisztérium. A mostani döntés azt jelenti, hogy az amerikai állampolgárok újra letölthetik és használhatják a
ByteDance pekingi központú vállalatcsoport (TikTok), valamint a Tencent kínai internetes óriáscég (WeChat)
tulajdonában lévő applikációkat. Az intézkedésre azután kerül sor, hogy Joe Biden amerikai elnök a hónap elején
visszavonta az előző, Donald Trump vezette adminisztráció által hozott - e két platformra, anyavállalataikra és
leányvállalataikra vonatkozó - tiltó rendeleteket.
180 fokos fordulatot vesz Kína: nemhogy eltörlik a gyerekvállalási korlátot, de még családtámogatási programot is
indítanak
A kínai kormány arra készül, hogy minden gyermekvállalási korlátozást feloldanak 2025-ig – értesült a Wall Street
Journal bennfentes források alapján. Mi több: olyan intézkedések bevezetését is fontolóra veszik, melyek kifejezetten a
gyermekvállalást ösztönzik. 2025-ben ér véget a kommunista párt mostani ötéves terve, a következőt várhatóan már a
szülést korlátozó szabályok nélkül kezdik meg – mondták az amerikai magazinnak bennfentesek. Reális lehet a lépés,
hiszen a Kínai Kommunista Párt májusban már feloldotta az egygyermekes korlátozást és egészen háromra növelte a
vállalható gyerekek számát. Az intézkedés oka a kínai társadalom gyors elöregedése, melyet a KKP nemzetbiztonsági
kockázatként értékel.
FORRÁS:
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Törökország
Törökországban feloldják a kijárási tilalmat
Törökországban július 1-től tovább enyhítenek az új típusú koronavírus okozta járvány elleni intézkedéseken, és
feloldanak minden kijárási tilalmat, valamint korlátozást. A kijárási tilalom és korlátozás eltörlésével a belföldi
közlekedés is szabaddá válik majd. Július elsejétől a 65 év felettiek és a 18 év alattiak újból használhatják a
tömegközlekedést, illetve az állami intézmények is visszaállnak a normál munkamenetre. Törökországban a járványügyi
adatok az utóbbi két hónap alatt nagy mértékben javultak.
Törökország megkezdte saját vakcinája klinikai vizsgálatainak harmadik fázisát
Törökország június 22-én megkezdte a SARS-CoV-2 típusú koronavírus elleni, legelőrehaladottabb stádiumban lévő
vakcinája, a Turkovac klinikai vizsgálatainak harmadik fázisát. Az oltóanyagot az Erciyes Egyetem és a Törökországi
Egészségügyi Intézetek Elnöksége (TÜSEB) fejlesztette ki.
A kormány különösen fontosnak tekinti a török-magyar együttműködést
Gazdasági és biztonsági okok miatt is különösen fontosnak tekinti a kormány a török-magyar együttműködés erősítését
- jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter június 18-án Budapesten, miután hivatalában fogadta a
Török Köztársaság kereskedelmi miniszterét. A török-magyar gazdasági együttműködés alapjai erősek, hiszen a két
ország kereskedelmi forgalmának összértéke már az első negyedévben meghaladta az 1 milliárd eurót, növekedése
megközelítette a 30 százalékot a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva. Indokolt a migrációs együttműködés
megerősítése is Törökországgal, amihez az uniónak teljesítenie kell az eddig vállalt kötelezettségeit. A magyar
külügyminiszter a további fejlődéshez szükségesnek tartja a vámunió modernizálását, sürgeti a vízumliberalizációs
tárgyalások mielőbbi lezárását, és olyan acélvámot szorgalmaz, amely a legkevésbé akadályozza az acélipari
együttműködéseket.
A török vállalkozók külföldi befektetéseinek értéke elérte a 44 milliárd dollárt
A török vállalkozók külföldi befektetéseinek értéke 2020-ban elérte a 43,9 milliárd dollárt. A törökországi székhelyű
természetes és jogi személyek 124 országban 2118 befektetéssel rendelkeztek, a beruházások révén összesen 158 066
embernek adtak munkát külföldön. A befektetések 6,4 milliárd dollár értékű exportot és körülbelül 4,1 milliárd dolláros
importot generáltak.
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Amerikai Egyesült Államok
Amerika szankciókat vetett ki több kínai napelemes cégre, kényszermunka alkalmazásával vádolják őket
A Biden-adminisztráció szerdán megtiltotta egy kulcsfontosságú napelemes alapanyag importját egy kínai székhelyű
cégtől, a Hoshine Silicon Industry-tól, amelyet kényszermunka alkalmazásával vádolnak. Az amerikai Kereskedelmi
Minisztérium ezzel párhuzamosan exportkorlátozásokat is bevezetett a Hoshine mellett még három másik kínai
társaságra, illetve egy félkatonai jellegű szervezetre, a Xinjiang Production and Construction Corps-ra.
Bejelentették: nem sikerül elérni a Biden-kormány áhított oltási célját
Valószínűleg nem sikerül majd beoltani az amerikai lakosság 70%-át 2021. július 4-ére, ahogy ezt Joe Biden elnök
korábban eltervezte – jelentette be Jeff Zients, a Fehér Ház koronavírus elleni védekezési koordinátora a CNN szerint.
Egyre inkább elmegy az amerikaiak kedve a lakásvásárlástól
Májusban már a negyedik hónapja csökkent a forgalom a használt lakóingatlanok piacán az Egyesült Államokban az
égető lakáshiány következtében, amelynek hatására rekordszintre emelkedtek az árak, ami viszont kiszorítja a
potenciális vásárlók egy részét a piacról.
Az amerikaiaknak újra elérhető ez a két alkalmazás
Az Egyesült Államok visszavonja a kínai TikTok videómegosztó alkalmazásra és a szintén kínai WeChat közösségi
platformra az előző adminisztráció által kiszabott tranzakciós tiltásokat - közölte hétfőn az amerikai kereskedelmi
minisztérium.
Meghosszabbította az USA a Kanadára és Mexikóra vonatkozó beutazási korlátozásokat
Egy hónappal, július 21-ig meghosszabbította az Egyesült Államok a Kanadára és Mexikóra vonatkozó beutazási
korlátozásokat koronavírus-járvány miatt a nem elengedhetetlen utazások esetében - közölte hétfői Twitterbejegyzésében az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS).
Az Egyesült Államok a kutatás-fejlesztésben is lemarad Kínától
Az ötvenes években Amerikában találták fel a szilícium félvezetőn alapuló napelemeket. Az ezt követő évtizedekben az
USA többet költött a napenergia kutatására és fejlesztésére, mint bármely más ország. Mára már azonban teljesen
elvesztette technológiai előnyét – tudhatjuk meg Robinson Meyer, a The Atlantic oldalán megjelent cikkében.
Enyhül a konfliktus Washington és Moszkva között
Még ezen a héten visszatér Moszkvába John Sullivan, az Egyesült Államok nagykövete – jelentette be hétfői online
sajtótájékoztatóján Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője, aki azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok
üdvözölte Anatolij Antonov orosz nagykövet visszatérését Amerikába. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az orosz
kormánnyal folytatott nyílt kommunikáció mellett. Egyrészt az amerikai érdekek előmozdítása miatt, másrészt, hogy
csökkentsük az országaink közötti tévedések kockázatát – fogalmazott a szóvivő.
Az amerikai gazdaság már sosem tér vissza a normalitásba
Ugyan az Egyesült Államok gazdasága gyorsan kilábal a járvány okozta válságból, könnyen lehet, hogy az már sosem
tér vissza a pandémia előtti normalitásba - derül ki a CNN Business és a Moody's Analytics által közösen összeállított
"vissza a normalitásba" indexből.

Több száz járatot törölt az American Airlines
Az American Airlines több száz járatot törölt a hétvégén munkaerőhiány és a karbantartások miatt – írja a CNBC. Mindez
a járványt követően megugró kereslet idején történik. Noha a cég csupán járatainak 1 százalékát tervezi törölni július
közepéig, a mostani hétvégén vasárnap 180 járatot, a gépeinek 6 százalékát érintette a lépés, míg szombaton 123 gép,
a menetrend szerinti járatok 4 százaléka nem szállt fel.
Amerika bespájzol a Moderna vakcinájából
Újabb 200 millió adag koronavírus elleni vakcinát vásárol az Egyesült Államok kormánya a Moderna amerikai
biotechnológiai vállalattól – közölte a társaság szerdán. A megállapodás lehetővé teszi a Joe Biden vezette
adminisztráció számára, hogy szükség esetén az oltás különböző verzióit kapja meg, például amennyiben módosított
oltásra van szükség a vírus egy változatának leküzdéséhez. “Fontos, hogy a megállapodás rugalmasságot biztosít az
Egyesült Államoknak abban, hogy kiválasszuk, milyen típusú vakcinát kapunk a Modernától, ha a vállalat például
módosítja az oltóanyag összetételét a gyermekeknek szánt, vagy a mutációk elleni vakcinák esetében” – mondta a
kormány egyik tisztviselője.
Újraindul a diplomácia Oroszország és az Egyesült Államok között
Visszatér állomáshelyére a washingtoni orosz és a moszkvai amerikai nagykövet – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz
elnök az amerikai hivatali partnerével, Joe Bidennel lefolytatott szerdai genfi csúcstalálkozót követően. Elmondta, hogy
a két külügyminisztérium széleskörű tárgyalásokat indít. A felek megállapodtak, hogy konzultációkat kezdenek a
kiberbiztonságról is. Putyin a tárgyalásokat konstruktívnak nevezte, amelyeken nem volt ellenséges a hangulat. Közölte,
hogy a felek igyekeztek megérteni egymás álláspontját.
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Kanada
Kanadában már azokat is Pfizerrel vagy Modernával oltják, akik először AstraZenecát kaptak
A Pfizer vagy a Moderna mostantól előnyösebb második adagnak számít azok számára, akik az első adag gyanánt az
AstraZeneca oltóanyagát kapták meg. Azoknak, akik az AstraZeneca első adagját választották, második adagként nem
ezt az oltóanyagot kellene kapniuk, hanem a Pfizer vagy a Moderna vakcinát – mondta egy szövetségi tanácsadó
bizottság csütörtökön.
Alaposan begyorsult a kanadai infláció
A kanadai statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint éves összevetésben 3,6 százalékkal kerültek feljebb a
fogyasztói árak májusban, meghaladva az elemzők által várt 3,5 százalékot, illetve az áprilisban mért 3,4 százalékot.
Ennél erősebb ütemet kereken tíz éve, 2011 májusában mértek, akkor 3,7 százalékot. Havi összevetésben már a negyedik
egymást követő hónapban emelkedtek 0,5 százalékkal a fogyasztói árak.
FORRÁS:
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Latin-Amerika
Tombol a járvány Brazíliában, rekord szinten az új esetek száma
Egy nap alatt több mint 115 ezer új koronavírus-fertőzöttet találtak Brazíliában – írja a Reuters. Mindemellett egy nap
alatt 2392-en haltak meg a koronavírussal összefüggésben. Ezzel Brazíliában eddig már több mint 18 millió esetet
detektáltak a hatóságok, a hivatalos halálozási adat pedig már 507 109 főnél jár.
Több ezren tüntettek az elnök járványpolitikája ellen
Az emberek Brazíliavárosban és 14 másik tartományi fővárosban is az utcákra vonultak, Jair Bolsonaro elnök
lemondását, több vakcinát és gazdasági támogatást követelve. Brazília az egyik legfertőzöttebb ország, ahol több mint
17,8 millió koronavírusos esetet regisztráltak. A latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szombaton
bejelentette, hogy elérte a félmilliót a COVID-19 áldozatainak száma. Az elmúlt héten naponta átlagosan kétezren
vesztették életüket a járványban Brazíliában.
Újabb országban érte el a 100 ezret a koronavírus áldozatainak száma
A világon tizedikként Kolumbiában is elérte a százezret a héten a koronavírus igazolt halálos áldozatainak a száma - derül
ki az Oxfordi Egyetem adataiból. Az 50 milliós latin-amerikai országban április óta nő a járvány regisztrált fertőzöttjeinek
száma, az elmúlt hét napban pedig onnan jelentették a vírussal kapcsolatos harmadik legmagasabb halálozási rátát a
világon. Bár az országban júniusban felgyorsult az oltási kampány, a vakcina mindkét dózisát mostanáig a lakosság alig
10 százaléka kapta meg.
Működik a kubai oltás
A hivatalosan három dózisból álló kubai Soberana 2 vakcina már két adag után is 62 százalékos hatékonyságot ért el a
harmadik fázisú klinikai vizsgálatok előzetes eredményei alapján. Noha a 62 százalékos hatékonyság gyengének tűnhet
más oltások számaival összevetve, ezt a képet árnyalja, hogy a karibi ország múlt havi közlése szerint az országban
leginkább az a Dél-Afrikában felfedezett béta variáns terjedt el, mely a leginkább ellenállónak bizonyult a vakcinákkal
szemben.
Még jobb a második kubai vakcina
A kubai Abdala oltás 3 adag után 92,28 százalékban véd a koronavírus ellen az ország közlése szerint – írja a Yahoo
Finance. Mindez alig pár nappal követi a szigetország bejelentését a másik oltás, a „Soberana 2” 62 százalékos
hatásosságáról.
A Világbank elutasította Salvador segítségkérelmét a bitcoin törvényes fizetőeszközzé tételében
Világbank elutasította El Salvador kérését, hogy segítsen a Bitcoin törvényes fizetőeszközként való bevezetésében. A
nemzetközi hitelező az transzparenciával és a Bitcoin-bányászat környezeti hatásaival kapcsolatos aggályokra
hivatkozott. Salvador lett az első ország a világon, amely hivatalosan is legális fizetőeszköznek minősítette a bitcoint. A
jogszabály értelmében a bitcoin a kongresszus jóváhagyásától számított 90 napon belül törvényes fizetőeszközzé válik
az amerikai dollár mellett. Az új törvény azt jelenti, hogy minden vállalkozásnak el kell fogadnia a bitcoint törvényes
fizetőeszközként árukért vagy szolgáltatásokért, kivéve, ha nem képes biztosítani a tranzakció feldolgozásához
szükséges technológiát.
A koronavírus perui variánsa miatt aggódik a WHO
Speciális megfigyelés alatt tartja a WHO a koronavírus eddig főként Latin-Amerikában megjelent lambda elnevezésű
változatát. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint ez a koronavírusnak az a változata, amelyet először Peruban
azonosítottak 2020 augusztusában és már legkevesebb 29 országban jelen van. Április óta Peruban a megvizsgált Covidfertőzések 81 százalékát okozta ez az úgynevezett lambda variáns. Argentínában és Chilében az elmúlt két hónapban ez
az arány az összes fertőzött mintegy egyharmada volt. Chilében a fertőzések 32 százalékát okozta ez a variáns, amelynél
csak az elsőként Brazíliában azonosított Gamma változat aránya jelentősebb.
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Afrika és Közel-Kelet
Etiópia: nem hozott békét a Nobel-díj az országnak
Békét, demokráciát, jólétet és egységet ígért Etiópiának a tegnap kezdődött parlamenti választások előtt Abij Ahmed
etióp miniszterelnök. A nemzetközi közösség által egykoron ünnepelt politikus szavaiban azonban korántsem bíznak
annyira, mint három évvel ezelőtti kinevezésekor.
Namíbia: elefántokat fenyeget egy afrikai olajmező feltárása
Elefántok tízezreit veszélyeztetik a namíbiai-botswanai határon tervezett új kőolajfeltárások: az afrikai vadon egyik
utolsó érintetlen térségébe, az Okavango-folyó medencéjébe tervezett olajmező elpusztíthatja a térség
ökoszisztémáját, a vadvilágot és a helyi közösségeket is - figyelmeztettek szakemberek. A ReconAfrica kanadai
kőolajipari vállalat több mint 34 ezer négyzetkilométernyi területet vett bérbe az Okavango-medencében és megkezdte
a szeizmikus feltárásokat. Az új olajmező az elmúlt évek egyik legnagyobb ilyen területe lehet, a kanadai cég becslése
szerint 60-120 milliárd hordó kőolajat lehetne kitermelni, ami a térség gazdasága számára dollármilliárdokat hozhat.
Uganda: bezárták a parlamentet Covid fertőtlenítés miatt
Két hétre ideiglenesen bezárják az ugandai parlamentet az országnak a COVID-19 járvány második hullámával való
harcának részeként. Az elmúlt héten több mint 100 embernek lett pozitív a Covid-tesztje a parlamentben. A zárlat június
28-tól és július 11-ig között lesz hatályban a parlamenti épületek fertőtlenítésének lehetővé tétele érdekében.
Aggasztó hírek: Izrael az oltásban éllovas volt, de most újra terjed a járvány az indiai mutáns miatt
Izraelben ismét erősödik a koronavírus-járvány, és megjelent a vírus fertőzőbb és veszélyesebb delta változata jelentette a helyi média szerdán. A hét elején növekedésnek indult az új koronavírus-fertőzöttek száma, már két egymást
követő napon több mint száz új vírushordozót azonosítottak: az egészségügyi minisztérium honlapjának jelentése
szerint hétfőn 125-öt, kedden 110-et.
Izrael ismét bevezette a maszkviseletet
A rendelkezést öt nappal azután vezették be, hogy Izrael megszüntette a maszkviselést a kedvező járványhelyzet miatt.
Bizonyos térségekben Izrael ismét elrendelte a kötelező maszkviseletet, ugyanis új gócpontok jelentek meg az
iskolákban.
Izraeli kutatás - a Pfizer vakcinából elég lenne egy is a fiataloknak
A friss adatok szerint nem szükséges az emlékeztető Pfizer-oltást beadni a 12-15 éves korosztályban, mert csak a
szívizomgyulladás esélyét növeli. Egy izraeli kutatócsoport tanulmánya szerint egyetlen adag Pfizer COVID-19 vakcina
már 100%-os hatékonyságot ad a 12-15 éves korosztályban 3 héten belül, amely megkérdőjelezi a második, emlékeztető
oltás szükségességét.
Kisgyermekeken is tesztelik a Sinopharm vakcinát
Abu-Dzabiban elkezdődött a kínai koronavírus elleni oltóanyag hatékonysági vizsgálata a 3-17 éves gyerekek körében.
Abu-Dzabi korábban részt vett a Sinopharm WHO-s engedélyeztetését megelőző klinikai tesztek harmadik, utolsó
fázisában is. A kínai vakcinát egy helyi érdekeltségű technológiai vállalattal, a Group 42-vel közösen már gyártják is az
öbölmenti országban.
Jobban kinyithatja a csapokat az olajkartell
A helyreálló piaci kereslet és az emelkedő olajárak miatt augusztustól az olajkitermelés további fokozatos emeléséről
dönthetnek a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei (OPEC+), a pontos mértékről azonban még nem
jutottak dűlőre a felek – írja a Reuters két, szervezeten belüli forrására hivatkozva. Az OPEC+ május és július között több

lépésben összesen napi 2,1 millió hordóval több olajat pumpál vissza a piacra, hogy ezzel is fokozatosan lazítson a
kőolajtermelés tavalyi rekordszintű visszafogásán.
Történelmi változásokat hozhat az új elnök személye a Közel-Kelet egyik legerősebb államában
Rekordalacsony részvétel és rendszerszintű visszaélések mellett múlt pénteken a volt teheráni főügyészt, az
ultrakonzervatív Ebrahim Raiszit választották meg Irán új elnökének. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az
elnökválasztás eredményeképpen hosszú távon akár végérvényesen a nyugatellenes vallási csoportok irányítása alá
sodródhat a közel-keleti ország, a nép által megválasztott tisztségviselők helyett – írja a Reuters.
Libanoni vezetőket fenyeget szankciókkal az Európai Unió
Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szankciókkal fenyegette meg szombaton a
libanoni vezetőket, felelőssé téve őket a közel-keleti országot eluraló gazdasági és belpolitikai válságért. Borrell
hozzátette: büntetőintézkedésekre számíthatnak azok a vezetők, akik akadályozzák az új kormány megalakulását és a
kulcsfontosságú reformok azonnali életbe léptetését. Michel Aun libanoni elnökkel folytatott tárgyalását követően
Borrell elmondta, hogy az EU határozott üzenetét közvetíti: Libanon a pénzügyi összeomlás szélén áll, és a helyi
politikusok nem vesztegethetik tovább az időt.
Magyar támogatással kulturális és szakképző központ épült Libanonban
A Hungary Helps, amely abban segít a Közel-Keleten élőknek, hogy biztosítja az alapvető emberi méltósághoz szükséges
életfeltételeket az ott lakóknak, a közelmúltban kolostor felújításában nyújtott támogatást a libanoni keresztény
közösségnek, amelyből így kulturális központ lehet és munkalehetőséget teremthet a fiatalok számára. A maronita
egyházi vezető, Rai pátriárka szerint Magyarország az egyedüli, aki felismerte az egyház közösségmegtartó erejét.
A regisztrált áruk kereskedelmi egyenlege 5% -kal csökkent Palesztinában áprilisban
Az export 2021 áprilisában, 0,1% -kal csökkent 2021 márciusához képest, míg 109% -kal nőtt 2020 áprilisához képest, és
elérte a 114,6 millió USD-t. Az import 2021 áprilisában 4% -kal csökkent 2021 márciusához képest, míg 58% -kal nőtt
2020 áprilisához képest, és elérte a 487,8 millió USD-t. Az export és az import különbségét jelentő kereskedelmi mérleg
2021 áprilisában 5% -kal csökkent 2021 márciusához képest., míg 47% -kal növekedett 2020 áprilisához képest, melynek
értéke 373,2 millió USD-t tett ki.
Az első a védelem: kizárólag a beoltottak vehetnek részt a katari vb-n
A döntés az arab ország kormányának részéről született vasárnap. A miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy igyekszik
biztosítani egymillió darab oltóanyagot azoknak a szurkolóknak, akik a helyszínen kívánják megtekinteni a
mérkőzéseket, de a hazájukban nem jutottak hozzá a vakcinához. Kiemelte, hogy elsősorban az állampolgáraik
egészségét szeretnék megvédeni. A labdarúgás eddigi első közel-keleti világbajnoksága 2022. november 21-én
kezdődik.
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Ausztrália
Megbukott a canberrai szénpuccs
Az ausztrál szenátus elutasította azt a kormányzati előterjesztést, hogy megújuló energia fejlesztési és támogatási
projektjeit kezelő ügynökségbe fosszilis üzemanyag-projekteket is bekössenek. A szén és a gáz nem megújuló energia! szól az üzenet.
Később vehetik le a maszkot az ausztrálok a delta variáns miatt
Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben egy hét alatt jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma,
melynek értelmében a hatóságok egy héttel meghosszabbították a kötelező maszkhasználatot Sydney-ben – számolt be
róla a Reuters. Új-Dél-Walesben tíz új fertőzöttet azonosítottak kedden, miközben a hatóságok igyekeznek megfékezni
a rendkívül fertőző delta variáns terjedését. Tízből nyolcan háztartáson belül fertőződtek meg.
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Új-Zéland
Új-Zéland még mindig zéró toleranciával harcol a koronavírus ellen
Szigorítanak a járványügyi előírásokon szerdán Új-Zéland fővárosában, Wellingtonban azt követően, hogy koronavírusos
lett egy ausztrál látogató. Az egészségügyi tisztviselőket kedd este értesítették arról, hogy egy ausztrál férfi három napot
töltött Új-Zélandon, majd az ausztráliai Sydneybe visszatérve pozitív lett a tesztje. Wellingtonban szerda estétől
korlátozásokat vezetnek be - közölte szerdán Chris Hipkins egészségügyi miniszter.
Gazdasági fellendülés: Új-Zéland dollármilliókat szán a technológiai fejlesztésekre
Az új-zélandi kormány dollármilliókat különített el technológiai kezdeményezésekre, hogy ezáltal segítse az ország
kilábalását a világjárvány okozta gazdasági válságból. A források egy része (44 millió dollár) a kisvállalkozók digitális
készségeinek fejlődését támogatja majd, de szintén nagy hangsúlyt fektetnek az egészségügyi ágazat digitális
átalakulására is.
Újabb állam kezdi el beoltani tinédzsereit
A Medsafe, vagyis az új-zélandi egészségügyi minisztérium által irányított orvosi szabályozó testület jóváhagyta a
Pfizer/BioNTech COVID-19 elleni oltóanyagának használatát a 12-15 éves korcsoportnál – írja az új-zélandi Stuff.co.nz. A
szervezet korábban már jóváhagyta a vakcina alkalmazását a 16 évnél idősebb gyermekek számára. Új-Zéland a 12-15
évesek oltásával Európa, az Egyesült Államok, Kanada és Japán példáját követi.
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