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
Albánia megnyitotta határait a turisták előtt
Albánia korlátozások nélkül megnyitotta határait a turisták számára. Ez azt jelenti, hogy az országba való belépéshez
sem az albán, sem a külföldi állampolgároknak nincs szükségük negatív koronavírustesztre, vagy más egyéb
dokumentumra. Június 15-től 10 helyett legfeljebb 15 ember gyűlhet össze egy helyen, július 1-jétől pedig a tervek szerint
még rövidebb lesz a kijárási tilalom, vagyis éjféltől reggel 6-ig fog tartani, valamint a sport- és művelődési rendezvények
30%-os befogadóképességgel rendezhetők. Az országban június 9-re 18-cal, 132 415-re nőtt a járvány kitörése óta
azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 2 452 maradt a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív
fertőzöttek száma március 7. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 202 aktív esetet tartanak nyilván.
Albániába is lehet menni oltási igazolással
Albániával is megszületett a megállapodás az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről, és ennek nyomán június 10-től
biztosított a szabad utazás lehetősége magyar és albán állampolgároknak a két ország között.
Orbán Viktor: támogatjuk Albánia EU-tagságát
Orbán Viktor miniszterelnök június 8-án, Budapesten Edi Rama albán kormányfővel tárgyalt. A találkozót követő
sajtónyilatkozatában Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nemcsak szimpátiából támogatja Albánia EU-tagságát,
hanem azért is, mert ez áll az érdekében. A gazdasági kapcsolatokról szólva Orbán Viktor az OTP albániai jelenlétét
nevezte az együttműködés zászlóshajójának. Edi Rama köszönetet mondott Magyarországnak az Albánia európai
integrációjához vezető úton nyújtott támogatásért. Arról is beszélt, hogy országa nemcsak a gazdasági, hanem az
oktatási és a kulturális kapcsolatok építésében is szeretne együtt dolgozni Magyarországgal.
A Világbank a korábban becsültnél alacsonyabb gazdasági növekedéssel számol Albániában
A Világbank júniusi jelentésében csökkentette az albán gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését a januári
becsléshez képest. Eszerint 2021-ben 4,4 %-os növekedéssel, míg 2022-ben 3,7%-os emelkedéssel számolnak, amely
mindkét esetben 0,7%-kal alacsonyabb a januári előrejelzéshez képest.
22 milliárd ALL-t fordítottak befektetésekre az albán állami költségvetésből
Albániában 2021 első negyedévében az állami költségvetésből finanszírozott befektetések értéke elérte a 22 milliárd
ALL-t, mely a 2021-re tervezett keret 22%-a. A befektetett összeget főként a választásokra, a koncessziós pályázatokra,
a földrengés utáni helyreállításra és az EU IPARD programja keretében megvalósuló mezőgazdasági támogatási
programokra fordították.
2020-ban 408 külföldi cég szűntette meg tevékenységét Albániában
A koronavírus-járvány okozta nehézségek következtében 2020-ban 408, részben albán, részben külföldi tulajdonú cég
szűntette meg tevékenységét, így 2019-hez képest 6,3%-kal csökkent az Albániában működő külföldi vállalkozások
száma. Az országban 2553 olasz tulajdonú cég van jelen, tavaly 15%-uk ment csődbe, illetve bezárt 99, az országban
működő izraeli cég, mely 59%-os csökkenést jelent.
Albániában 0,6%-kal csökkent a termelői árindex az első negyedévben
Albániában az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,6%-kal csökkentek a termelői árak 2021 első negyedévében,
míg negyedéves összehasonlítás alapján 1,6%-kal nőtt a termelői árindex.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://hvg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania

Ausztria
Ausztriában csütörtöktől enyhülnek a járványügyi korlátozások
Ausztriában csütörtöktől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon - jelentette be
Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter a kormányülés után szerdán Bécsben. A döntés alapját egyfelől a
járványügyi mutatók - a vártnál jóval kedvezőbb - alakulása, másfelől az oltások előrehaladása jelenti. Ausztriában
tizenkét napja tartósan ötszáz alatt van a napi új koronavírusos megbetegedések száma, azoké pedig, akik legalább az
első adag oltást megkapták, meghaladta a négymilliót.
Bécsben a beoltottaknak járó könnyítések is lendíthettek az oltási hajlandóságon
Bécsben hatalmas tumultus alakult ki a főváros legnagyobb, az Austria Centerben kialakított oltópontjánál vasárnap. A
hatóságok szerint ez egyrészt az országba érkezett újabb vakcinamennyiséggel, másrészt az emberek megnövekedett
oltási hajlandóságával magyarázható. Feltételezések szerint az is hozzájárult az oltási kedv növekedéséhez, hogy mind
az éttermeket, mind a kulturális és sportrendezvényeket csak a beoltottak, a betegségen átesettek, illetve a negatív
koronavírus teszttel rendelkezők látogathatják.
Túlfűtötté vált az osztrák lakáspiac
Az eurózóna laza monetáris politikája Ausztriában is segített fenntartani a hitelezés növekedését, a lakáspiac azonban
egyre túlfűtöttebbé válik – figyelmeztetett pénzügyi stabilitási jelentésében az Osztrák Nemzeti Bank (ÖNB). Jó hír a
közép-európai régióban, ahol az osztrák bankok fontos szerepet játszanak, hogy az ország pénzintézetei jól viselték a
járványt, a válságot ellensúlyozó kormányzati költekezésen túl annak is köszönhetően, hogy az előző években szépen
építgették a tőkepuffereiket, és a pandémia idején nem fizettek osztalékot.
Luxust ígér Bécs a turistáknak
Belehúztak az osztrák fővárosban: egy hónapig exkluzív élményeket kínálnak kedvezménnyel – írja a Magyar Nemzet.
Az Éld át a fővárosod! kampány a belföldi turizmust élénkíti, és azokat célozza meg, akik szabadságuk néhány napját
Bécsben töltenék. A kampány szlogenje szerint: olyan élményekhez juthatnak az osztrákok, amelyet nem lehet pénzért
megvenni, ez felkelti az érdeklődést.
FORRÁS:
www.index.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
Nem vár ránk ezentúl automatikus karanténkötelezettség, amennyiben Belgiumba utazunk
A koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli korlátozások további enyhítését jelentette Belgium. Így
június 9-től egyebek mellett megnyithatnak az éttermek és bárok belső helyiségei is, a mostanáig távmunkában
dolgozók szerdától hetente egy napra bemehetnek munkahelyükre.
Brüsszelben még csak most szűnik meg az általánosan kötelező utcai maszkviselés
Hatályát veszti az általánosan kötelező, orrot és szájat eltakaró arcmaszk utcai viselésére vonatkozó szabályozás
szerdától Brüsszelben, az olyan sűrűn látogatott közterületeken, mint a piacok, bolhapiacok, bizonyos bevásárlóutcák,
azonban továbbra is előírás marad a maszkviselés - jelentette be Rudi Vervoort, a brüsszeli régió miniszterelnöke hétfőn.
Hollandia nem olt többet a J&J vakcinával
A holland ügyvivő kormány úgy döntött, hogy végleg kivonja a Johnson&Johnson csoportba tartozó Janssen
Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcináját oltási programjából, az oltóanyag
esetleges vérrögképző mellékhatásai miatt – írta szerdán a Dutchnews holland hírportál. A hírportál szerint az oltóanyag

alkalmazásának megszüntetését az országos egészségügyi tanács javasolta, annak ellenére, hogy Hollandiában nem
érkezett jelentés ilyen jellegű szövődményekről a vakcina beadása után. A holland oltási kampány jelenleg abban a
szakaszban van, amelyben a 40 év alattiak kaphatják meg a védőoltást.
Átszálláshoz már nem kell PCR-teszt Amszterdamban
Az amszterdami Schiphol repülőtéren átszálló utasoknak már nem kell negatív koronavírus tesztet bemutatniuk, ők
mentesülnek a tesztkötelezettség alól – közölte az Air France-KLM csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a
holland kormány módosította az országba belépés feltételeit, így azok érintik a magyar, KLM-mel utazó utasokat is. A
június 1-jétől érvényes szabályok szerint amellett, hogy a Schiphol repülőtéren az átszálló utasok mentesülnek a
tesztkötelezettség alól, az átszálló utasoknak néhány órán, de legkésőbb 1 napon belül el kell hagyniuk a repülőteret, a
transzfer zónából pedig nem léphetnek ki.
Úszó napelemfarm Hollandiában (video)
Az Ázsián kívüli legnagyobb úszó napelemparkban vagyunk, amelyet tavaly építettek egy 18 hektáros tavon a hollandiai
Zwolle közelében. A város energiaszükségletének 6 százalékát termeli meg. Csúcstechnológia egyedi kialakítással. A
lebegő napenergiafarm úgy működik, mint egy normál, földre szerelt napelempark vagy a tetőn lévő napelemek. De
ebben az esetben a napelemek fel vannak szerelve egy kis hajóra, ami olyan, mint négy bója. Ez a hajó alapja. A bójákat
egy acélszerkezet köti össze, mint egy tető – mondta Willem Biesheuvel, a BayWa r.e. Floating Solar projektmenedzsere.
FORRÁS:
www.roadster.hu
www.portfolio.hu
www.kitekinto.hu
www.hu.euronews.com

Bosznia-Hercegovina
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re Bosznia-Hercegovinában 57-tel, 204 512-re növekedett, a járvány
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 7-tel, 9 3467-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 18. óta
csökken, jelenleg 18 410 esetet tartanak nyilván. Egy kapcsolódó hír szerint ingyen és bármiféle nehézség nélkül
kaphatják meg a koronavírus ellen Szerbiában elérhető oltóanyagokat Bosznia-Hercegovina állampolgárai.
A Világbank megerősítette áprilisi előrejelzését, mely szerint Bosznia-Hercegovinában 2021-re 2,8%-os gazdasági
növekedés várható
A Világbank júniusi jelentésében nem változtatott áprilisi előrejelzésén, mely szerint Bosznia-Hercegovinában 2,8%-os
gazdasági növekedés várható 2021-ben. 2022-ben 3,5%-ra, 2023-ban 3,7%-ra gyorsulhat a növekedés. A jelentés a
nyugat-balkáni régió idei GDP-növekedését 4,4%-ra becsüli.
Nőtt a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma áprilisban
Az áprilisban Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma elérte a 13 582-et, szemben az előző év azonos
hónapjában regisztrált 268 fővel. A külföldi turisták áprilisban 31 772 vendégéjszakát töltöttek el az országban, míg 2020
azonos időszakában csak 2310-et. A boszniai szálláshelyeken megszálló turisták száma 35 328-ra nőtt a 2020 áprilisi
1539-hez képest (az előző hónaphoz képest ugyanakkor 15,8%-kal csökkent), míg a vendégéjszakák száma az előző évi
7 851-ről 84 045-re emelkedett. A legtöbb vendégéjszakát a Szerbiából (31,5%) és az Egyesült Arab Emirátusokból
(16,2%), valamint a Horvátországból (11,1%) érkező turisták töltötték el a kereskedelmi szálláshelyeken.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30109/Az-eszak-macedon-es-a-boszniai-allampolgarok-is-ingyen-kaphatnakoltast-Szerbiaban.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/

Bulgária
Koronavírus-helyzet Bulgáriában
Az országban június 9-re 131-gyel, 419 990-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
12-vel, 17 872-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 14 203 aktív esetet tartanak nyilván.
A bolgároknak nem kell a vakcina, eladományozzák
Az Európai Unió legkevésbé átoltott országa, Bulgária 150 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adományoz
szomszédainak, mert olyan lassan halad a helyi oltási kampány, hogy halmozódnak a készletek. Bulgáriában a népesség
kevesebb, mint 20%-a kapott már legalább egy oltást, szemben a 40%-os európai uniós átlaggal és az 54% feletti magyar
adattal. Az oltási kampányt a vakcinaellenesség, a rossz szervezés és az intézményekbe vetett bizalom gyengesége
hátráltatja. Mindeközben Észak-Macedónia, Koszovó, Albánia és Bosznia-Hercegovina vakcinahiánnyal küzd. A Bulgária
által eladományozott oltóanyag jó része az AstraZenecától érkezett.
A Világbank fenntartja korábbi előrejelzését, mely szerint a bolgár gazdaság növekedése 2,6%-os lesz 2021-ben
A Világbank júniusi jelentésében nem változtatott márciusi előrejelzésén, mely szerint Bulgáriában 2,6%-os gazdasági
növekedés várható 2021-ben. 2022-ben 3,3%-ra gyorsulhat a növekedés, elérve a válság előtti szintet, 2023-ban pedig
3,4%-os lehet a bővülés.
Bajban a bolgár rózsaolaj-szektor
A rózsák völgye Közép-Bulgáriában található, Kazanlak és Karlovo között. Az itt termő damaszkuszi rózsa szirmaiból
készítik a világszerte ismert rózsaolajat. A bolgár rózsaipar már évek óta a csökkenő árak miatt szenved, az egyik fő
probléma a túltermesztés, ami miatt 5 év alatt megfeleződött a rózsaolaj ára. A kormány pénzzel támogatja a szektort,
hogy életben maradjon. Abban a termesztők és a lepárlók tulajdonosai is egyetértenek, hogy a kilónkénti 15 centes ár
túl alacsony. A bolgár termesztők pedig kezdik elveszíteni versenyelőnyüket a versenytársnak számító Törökországgal,
Marokkóval és Iránnal szemben. A rózsaolaj felhasználásának új módjait kereső kutatások finanszírozása segíthet a
szektoron.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria

Csehország
Májusban csökkent a munkanélküliség Csehországban
Májusban 3,9 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban az áprilisi 4,1 százalékról, a ráta az egy évvel
korábbit 0,3 százalékponttal haladta meg – közölte a cseh munkaügyi hivatal hétfőn. Májusban 285 822 munkanélkülit
tartottak nyilván, 19 700-zal többet az egy évvel korábbinál, és 12 100-zal kevesebbet áprilishoz viszonyítva, a szabad
munkahelyek száma 3200-zal 346 604-re emelkedett.
A Toyota ismét kisautókat gyárt Csehországban
A Toyota Aygo utódja gördül le a futószalagról a csehországi Kolinban. A Toyota ezt most hivatalosan is megerősítette.
Az év elején a Toyota teljesen átvette azt az üzemet, amelyet a japánok korábban a PSA-val működtettek együtt.
Néhány héttel ezelőtti Aygo X tanulmányával a Toyota a jövőbeli Aygora adott kilátást.

Kinyitja határait Csehország az EU-tagok és Szerbia előtt
Csehország június 21-étől megnyitja határait az Európai Unió tagországai és Szerbia állampolgárai előtt, amennyiben
teljesítik a beutazáshoz megkövetelt feltételeket - jelentette be Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter a kormány
hétfői ülését követő sajtótájékoztatón, Prágában.
Szijjártó Péter átadta a kölcsönzött vakcinákat Csehországban
Magyarország 41 ezer adag koronavírus elleni vakcinát kölcsönzött Csehországnak. A Pfizer/BioNTech vállalat
Comirnaty vakcináit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken délután a prágai O2universum nemzeti
oltási központban adta át Andrej Babiš cseh miniszterelnöknek.
Csehország napi ötmillió euróra sarcolná Lengyelországot a Turów bánya miatt
A cseh kormány megbízta a környezetvédelmi és a külügyi minisztériumok vezetőit Richard Brabecet és Jakub
Kulháneket, hogy tárgyaljanak Lengyelországgal egy kormányközi megállapodás megkötéséről a lengyel Turów
barnaszénbánya kibővítése miatt a két ország között kialakult vitában – közölték a cseh kormány hétfői ülése utáni
sajtótájékoztatón Prágában.
FORRÁS:
www.mandiner.hu
www.autoszektor.hu
www.portfolio.hu
www.korkep.hu
www.hellomagyar.hu

Egyesült Királyság
Továbbra sincs megoldás Észak-Írország ügyében
Nem született megállapodás London és az Európai Unió Észak-Írországról folyó vitájában a két fél illetékeseinek
találkozóján, de a brit kormány jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat – adta hírül az MTI. A vita abból ered, hogy a
brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás külön észak-írországi protokolljának alapelvei
szerint Észak-Írország a Brexit után is harmonizált viszonyrendszerben maradt az unió egységes belső piacának és
vámuniójának egyes szabályozási elemeivel.
Boris Johnson kötelezettségvállalást kér a G7-eketől, hogy 2022-ig az egész világ be legyen oltva
A brit miniszterelnök szerint az orvoslás egyetemes történetének legnagyobb vívmánya lenne a világ teljes
népességének beoltása a koronavírus elleni vakcinákkal a jövő év végéig. Boris Johnson brit miniszterelnök konkrét
kötelezettségvállalásokat kér a jövő héten a hét legnagyobb ipari hatalom alkotta csoport (G7) többi tagországának
vezetőitől annak elősegítésére, hogy 2022 végéig a világ teljes lakosságát be lehessen oltani a koronavírus elleni
vakcinákkal – közölte vasárnap a londoni kormányfői hivatal.
A brit egészségügyi miniszter elárulta: sokkal fertőzőbb az indiai mutáns koronavírus, mint a brit
Az új típusú koronavírus először Indiában azonosított, Delta néven nyilvántartott változata az eddigi variánsoknál
hozzávetőleg 40 százalékkal könnyebben terjed, de megjelenését nem követte a kórházi kezelést igénylő súlyos
megbetegedések számának emelkedése - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.
Portugália felszólította a briteket, hogy csatlakozzanak a digitális igazolványok európai rendszeréhez
Bírálta vasárnap a portugál miniszterelnök Nagy-Britanniát, amiért törölte országát azoknak az országoknak a listájáról,
amelynek az állampolgárai karantén nélkül utazhatnak a szigetországba, és felszólította Londont, hogy csatlakozzon az
utazásokat megkönnyítő digitális igazolványok európai rendszeréhez.

Már bevándorlókért könyörög a brexit egyik fő támogatója
Az egyik jelentős brit vendéglőlánc tulajdonosa, aki hangosan támogatta a brexitet a 2016-os népszavazás idején, most
azt várja a kormánytól és a parlamenttől, hogy enyhítsék az európai bevándorlók bejutását akadályozó szabályozást,
mert a puboknak és az éttermeknek égető szükségük van jófajta vendégmunkásokra.
Még jobban bezárkóznak a britek
Jövő keddtől a Portugáliából érkezők sem léphetnek be Angliába karanténkötelezettség nélkül – jelentette be
csütörtökön Grant Shapps brit közlekedési miniszter az MTI szerint. Ez azt jelenti, hogy egyetlen EU-tagország sem
maradt már a brit kormány „zöld” utazási listáján. A zöld kategóriás, vagyis az angliai karanténkötelezettség alól
mentesített országok listájára a csütörtökön megtartott, a rendszer májusi bevezetése óta első felülvizsgálaton nem
került fel újabb ország, így Magyarország sem, amely az EU immár összes többi tagországával együtt a sárga kategóriás,
továbbra is karanténkötelezett országok között van.
FORRÁS:
www.index.hu
www.mandiner.hu
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www.napi.hu

Észak-Macedónia
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában
Észak-Macedóniában június 9-re 28-cal, 155 469-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt
5-tel, 5 467-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 451 aktív esetet
tartanak nyilván. Egy kapcsolódó hír szerint ingyen kaphatják meg a koronavírus ellen Szerbiában elérhető
oltóanyagokat Észak-Macedónia állampolgárai.
A 2021-es módosított észak-macedón költségvetés 6,5% GDP-arányos hiánycéllal számol
Az észak-macedón kormány a 2021-es átdolgozott költségvetésében 46,2 milliárd dénár (912 millió dollár / 748 millió
euró) hiányt irányoz elő, ami a becsült bruttó hazai termék (GDP) 6,5%-ának felel meg. Az eredeti 2021-es
költségvetésben a GDP 4,9%-ának megfelelő hiánnyal számoltak. A módosított költségvetés szerint a teljes bevétel
222,6 milliárd dénár lesz, amely 4,7%-kal haladja meg az eredeti tervet, míg az összes kiadás az előrejelzések szerint
268,8 milliárd dénárra módosul, ami 8,6%-kal magasabb az eredetileg tervezettnél.
A Világbank fenntartja korábbi előrejelzését, mely szerint az észak-macedón gazdaság idei növekedése eléri a 3,6%-ot
A Világbank júniusi jelentésében nem változtatott áprilisi előrejelzésén, mely szerint Észak-Macedóniában 3,6%-os
gazdasági növekedés várható 2021-ben. 2022-ben 3,5%-ra, míg 2023-ban 3,4%-ra gyorsulhat a növekedés. Az EU
strukturális reformjainak gyorsabb végrehajtása - feltéve, hogy az EU-tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat nem
késleltetik tovább - felgyorsíthatja az ország középtávú növekedését.
Észak-Macedóniában nőtt a kereskedelmi hiány 2021 első négy hónapjában
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya a január-áprilisi időszakban 49,6 milliárd dénárra (979,7 millió dollár / 805,9 millió
euróra) emelkedett, a 2020 azonos időszakában mért 41,5 milliárd dénárról. Az export az előző évhez képest 40,8%-kal
140,4 milliárd dénárra, míg az import 34,5%-kal 190 milliárd dénárra nőtt a vizsgált időszakban. Észak-Macedónia fő
kereskedelmi partnerei 2021 első négy hónapjában Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína
voltak.

Észak-Macedóniában 3%-ra nőtt az infláció májusban
Észak-Macedóniában májusban éves szinten átlagosan 3%-kal nőttek a fogyasztói árak az áprilisi 2,7%-os növekedést
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak májusban 0,7%-kal emelkedtek, miután áprilisban ugyanilyen
ütemben emelkedtek.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-az-eszak-macedon-es-a-boszniai-allampolgarok-is-ingyenkaphatnak-oltast-szerbiaban
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia

Franciaország
Lazítottak a korlátozásokon Belgiumban és Franciaországban
A világ vagyonosabb országaiban az oltási kampány előrehaladtával olyan tevékenységek váltak ismét elérhetővé,
amelyek még néhány hónapja is elképzelhetetlennek tűntek - Franciaországban például hónapok óta nem lehetett
fogyasztani az éttermek és bárok belső tereiben, szerdán ezt a korlátozást feloldották. A nyugat-franciaországi
Bordeaux-ban már az uszodák is kinyithattak.
Luxushotel nyílt a versailles-i kastélyban
Le Grand Controle néven 14 szobás hotel nyílt a versailles-i kastély területén. A szobák összesen három épületben
helyezkednek el, melyek története egészen 1681-g nyúlik vissza, felújításukat pedig Christophe Tollemer mérnökbelsőépítész felügyelte.
Szabálytalan reklámozás miatt 220 millió eurót kell fizetnie a Google-nek
A Google 220 millió eurót fizet a francia államnak és változtatni fog internetes reklámrendszerén egy, a francia
hatóságokkal kötött kartellügyi megállapodás szerint. A büntetés egy olyan eljárás vége volt, melyből világszerte
rengeteg folyik a Google ellen, a német kartellellenes ügynökség is nyomoz már ellenük. A CNN számolt be a francia
versenyhatóság közleményéről, melyről arról írnak, megbírságolták a Google-t, amiért „uralkodó pozíciójukat
kihasználva” a rivális platformok kárára reklámozták magukat saját felületükön, a Google Ad Managerben.
Franciaország június 15-től oltja a 12-18 év közöttieket
Franciaországban június 15-től a 12 és 18 év közöttiek is beoltathatják magukat a koronavírus ellen – jelentette be
szerdán Emmanuel Macron államfő az ország délnyugati részén tett látogatásán. Tájékoztatása szerint az oltási
kampány kiszélesítéséről a Pfizer által gyártott vakcinával a 12 évet betöltött kiskorúak számára az elnöki hivatalban
szerda délelőtt tartott ülésén döntött az egészségügyi védelmi tanács, miután az egészségügyi főhatóság az Európai
Gyógyszerügynökség pénteken kiadott ajánlására alapozva jóváhagyta az eddigi 18 éves korhatár további csökkentését.
Kiszakadhat egy ország Franciaországból, ami a világgazdaságra is veszélyes
Új-Kaledónia, Franciaország csendes-óceáni területének parlamenti képviselői és politikusai egy héten át Párizsban
tárgyalnak a függetlenségről szóló harmadik, kötelező érvényű népszavazás időpontjáról és kereteiről. Eddig kétszer
mondtak nemet két év alatt az önállóságra. Ha harmadjára másként döntenek a lakosok, a világ egyik legfontosabb
nyersanyagának negyede kerülhet át akár Kína kezébe is.
Műanyagvadászat Marseille-ben (video)
Műanyagot szinte bárhol találni. A marseille-i kikötőben, a parkokban vagy a tengerparton. A Földközi-tengerbe kerülve
több mint négy évszázadba telik, mire a műanyag lebomlik, és a teljes táplálékláncot beszennyez. Brice és Kevin
tapasztalt búvárok. Sok civil szervezethez hasonlóan ők is gyűjtik a műanyaghulladékot. Kevesebb mint harminc perc a
víz alatt, és hálóik már tele vannak.

FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.liner.hu
www.napi.hu
www.hu.euronews.com

Horvátország
Koronavírus-helyzet Horvátországban
Június 9-re 275 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 358 061-et. A betegség
szövődményeinek következtében egy nap alatt 7-en haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 8 103-ra
emelkedett. Az aktív esetek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 1 330 aktív esetet tartanak nyilván.
A munkahelyek megőrzéséhez nyújtott támogatást meghosszabbítják egy hónappal június végéig
Júniusig meghosszabbítják a koronavírus és a földrengés által érintett tevékenységekben a munkahelyek megőrzését
célzó támogatási intézkedést az érintett három megyében (Sziszek-Monoszló, Zágráb és Károlyváros megye). A
kritériumok, a munkáltatói csoportok és a támogatás összege változatlanok maradnak. Tavaly márciustól idén május
25-ig az állam 10,5 milliárd kunát (1 HRK kb. 46,5 HUF) különített el munkahelymegőrző támogatásokra, amely több
mint 680 ezer munkavállalót és több mint 120 ezer egyéni vállalkozást érint.
Horvátországnak is lesz oltóanyaggyártó üzeme
A kormány a június 2-i ülésén elfogadott határozata szerint újraindítják a csődeljárás alatt álló zágrábi Immunológiai
Intézetet. Az egyetlen horvátországi oltószer- és szérumgyártó cég ellen évek óta folyik a csődeljárás, de mindeddig
nem találták meg a módját a termelés újraindításának. Az Intézet átalakul 100%-os állami tulajdonban lévő
közintézménnyé, a gyártáshoz pedig a Sveta Nedelja-i Brezje ipari övezetben építenek majd fel egy új üzemet. Az
Immunológiai Intézet a tevékenység beszüntetése előtt az egyetlen olyan üzem volt, ahol a különböző, saját fejlesztésű
oltóanyagok mellett korábban kígyómarás elleni szérumokat is gyártottak.
5,5%-ra emelte a Világbank a horvát gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését júniusban
A Világbank júniusi jelentésében – a januári 5,4%-hoz képest – 5,5%-ra emelte a horvát gazdaság növekedésére
vonatkozó előrejelzését 2021-re vonatkozóan. Az ország GDP-je 2022-ben 6,2%-kal, 2023-ban 5,7%-kal emelkedhet a
becslések szerint.
Már Horvátországban is 5G-n internetezhetnek a Magyar Telekom ügyfelei
5G roamingra vonatkozó megállapodást kötött a Magyar Telekom a Deutsche Telekom Csoporthoz tartozó Hrvatski
Telekommal, Horvátország legnagyobb távközlési szolgáltatójával, amely jelenleg egyedüliként nyújt 5G szolgáltatást
az országban. Április 1-jétől a Magyar Telekom 5G-képes készülékkel és díjcsomaggal rendelkező ügyfelei a
csomagjukban foglalt EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség mértékéig, külön díjfizetés nélkül
élvezhetik az 5G előnyeit a Hrvatski Telekom hálózatán, annak 5G lefedettségi területén. A Hrvatski Telekom 5G
előfizetői pedig Magyarországra látogatva használhatják a Magyar Telekom 5G hálózatát, arra alkalmas készülékkel és
díjcsomaggal, az 5G-vel lefedett területeken.
A horvátországi ingatlanárak a járvány ellenére is emelkednek
A világjárvány miatti bizonytalan gazdasági helyzet ellenére továbbra is emelkednek a horvátországi ingatlanárak, bár
az ingatlanértékesítésben enyhe csökkenést mértek. Körülbelül 32 000 ingatlant adtak el tavaly Horvátországban, 3
ezerrel kevesebbet, mint a világjárvány előtti évben. A horvát főváros, Zágráb továbbra is az ingatlanbefektetők legfőbb
célpontja. Zágrábban és Zágráb megyében 12 000 ingatlant adtak el tavaly, ami kétszer annyi, mint 2015-ben. A
dubrovniki ingatlanértékesítés tavaly visszaesett, bár az árak nem csökkentek. Az ingatlanárak növekedését elsősorban
az új építésű lakások emelkedő árai okozzák, amelyek iránt Zágrábban a földrengés után különösen nagy igény
mutatkozik.

Horvátországban a kereskedelmi bankok az idei év első negyedében 1,1 milliárd kuna nyereséget realizáltak
A horvát kereskedelmi bankok 2021 első negyedévében 1,1 milliárd kuna nyereséget realizáltak, ami megközelítőleg
ugyanannyi, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eszközök megtérülésének mértéke (ROA) 0,6%-ról 0,9%-ra, a
saját tőke megtérülési mértéke pedig (ROE) 4,4%-ról 6,8%-ra nőtt. A Zagrebačka banka (Unicredit Bank leányvállalata)
valósította meg a legnagyobb nyereséget, 416,8 M kunát. Ezt követi a Privredna banka Zagreb (Intesa Bank
leányvállalata) 195,4 M kuna és az Erste & Steiermärkische Bank 179,6 M kuna nyereséggel. Az OTP Banka Hrvatska a
negyedik helyen áll 84,6 M kunával. A jegybanki statisztikák összesen 23 hitelintézetre, azaz 20 kereskedelmi bankra és
3 lakástakarékpénztárra vonatkoznak. Az idei év első három hónapjában a hitelintézetek összes eszközállománya 2020
végéhez képest 8,2 Mrd kunával (1,8 %) nőtt és értéke elérte a 470,7 Mrd kunát.
Az első öt hónapban összesen 3,9 millió vendégéjszakát töltöttek a turisták Horvátországban
Januártól május végéig több mint egymillió turista érkezett Horvátországba, akik 3,9 millió vendégéjszakát töltöttek déli
szomszédunknál. Ez 42%-os növekedést jelent az érkezők, és 38%-os növekedést a vendégéjszakák számában az előző
év azonos időszakához képest. A külföldi turisták több mint 516 ezer beutazása 2,5 millió vendégéjszakát
eredményezett. A turistaforgalom eddigi eredményei azt mutatják, hogy Horvátországot számos piacon biztonságos,
kiváló adottságokkal rendelkező úticélnak tartják. Jelenleg átlagosan több mint 100 ezer turista tartózkodik
Horvátországban. A településeket tekintve az első 5 hónapban a turisták a legtöbb éjszakát Zágrábban, Rovinjban,
Porečban, Splitben, Zárában (Zadar) és Dubrovnikban töltötték. A turisták többsége Németországból, Szlovéniából,
Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból érkezett.
FORRÁS:
http://businessonline.prim.hu/
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország
https://seenews.com/
https://www.thedubrovniktimes.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia

Írország
Egészen beteg növekedéssel ugrottak Európa trónjára az írek – Magyarország a középmezőnybe szorult
Szinte hihetetlen gazdasági teljesítménnyel ugrott Európa élére Írország és Észtország az első negyedévben – derül ki
az Eurostat által kedden közölt felülvizsgált GDP-adatokból. A teljes listán Magyarország a középmezőnybe szorult
vissza, pedig az előzetes adatok alapján még majdnem a dobogón voltunk.
A Microsoft írországi leányvállalata egyáltalán nem fizetett társasági adót
A The Guardian számolt be arról tegnap, hogy az Írországban működő Microsoft Round Island One ugyan 315 milliárd
dolláros árbevételt termelt 2020-ban, a cég azonban egyetlen cent társasági adót sem fizetett be. Ennek fő oka az ír
hatóságok által jegyzett dokumentumok alapján, hogy a leányvállalat az adóparadicsomnak számító Bermudán adózik
– vagyis nem adózik.
Írországban a létminimumra emelnék a minimálbért, de lehet, hogy a kis cégek belerokkannának
Minimálbér és létminimum – talán sokaknak még ma sem egyértelmű, de ez a két fogalom korántsem ugyanazt takarja,
mint ahogy a hozzájuk tartozó jövedelem értéke sem. A magyar minimálbér jelenleg nettó 111 ezer forint, ám egy
kétkeresős, négyfős család létminimuma (vagyis az az összeg, amelyből alapszinten éppen fenn tudja tartani magát) a
számítások szerint már 2019-ben is közel 300 ezer forint volt.
OECD: 2021-ben 4,2%-os, 2022-ben 5,1%-os GDP növekedés várható Írországban
A legfrissebb OECD előrejelzések szerint Írországban 4,2%-os GDP növekedés várható 2021-ben, melyet 5,1%-os
növekedés fog követni 2022-ben. Az OECD korábbi, december végén közzétett elemzésében 3%-os növekedést
prognosztizált 2021-re. A jelenlegi értékelés szerint a Brexit-tel kapcsolatos bizonytalan helyzet mérséklődött, ami
javította az üzleti befektetések kilátásait, ugyanakkor várhatóan a 2019. évi szint alatt marad a befektetések mértéke.

3,5 milliárd euró keretösszegű gazdasági helyreállítási tervet jelentett be az ír kormány
A koronavírus-járvány helyreállítási tervének részeként június 1-én az ír kormány egy 3,5 milliárd euró keretösszegű
gazdasági ösztönzőcsomagot jelentett be. A Gazdasági Helyreállítási Tervvel a kormány célja a munkahelyteremtés által
vezérelt helyreállítás, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődés párhuzamosan menjen végbe, valamint az, hogy Írország
elérje a 2,5 milliós foglalkoztatási szintet.
Európai Bizottság: kockázatot jelent a magas adósságszint és a társasági-adóreformok
Az Európai Bizottság értékelése szerint a magas adósságszint és a társasági adó lehetséges változásai jelent kockázatot
Írország számára. Brüsszel több olyan tagállamot is meghatározott, köztük Írországot, melyek „makrogazdasági
egyensúlyhiányban szenvednek”. Ír vonatkozásban ez a jelentős magán- és államadósság szinttel van összefüggésben.
Leo Varadkar miniszterelnökhelyettes szerint “árt a nemzeti érdeknek” az ellenzék spekulációja a társasági adóról
Az ellenzéki Labour és Sinn Féin-től egy-egy képviselő azt állította a Financial Times-ban, hogy Írország “élhetne” egy
kis mértékű társasági adóemeléssel. Varadkar válaszul kijelentette, hogy a társasági adó “egy nagy része a gazdasági
modellünknek. Erősen fogunk ellenezni bármit, ami ezt veszélyezteti.”
Augusztustól valószínűleg visszatérhet az irodai munkavégzés
Az oltási kampány sikeressége lehetővé teheti a munkavállalók gyorsabb visszatérését az irodai munkavégzéshez az ír
kormányfő értékelése szerint. Korábban az otthoni munkavégzés megszűntetését csak szeptembertől tervezték.
Kiemelkedő gazdasági teljesítmény a magas szintű lezárások ellenére
Az ír gazdaság 2021 első negyedévében 7,8 százalékkal nőtt annak ellenére, hogy a belföldi gazdaság a koronavírus
terjedésének visszaszorítása érdekében gyakorlatilag teljes lockdown alatt állt. Európai szinten az írek könyvelték el a
legnagyobb szintű gazdasági növekedést.
A PUP-ban (Covid-19 munkanélküli segély) részesedők száma idén esett először 300.000 alá
Jelenleg 285.265 személynek érkezik a segély, 24.250-el kevesebb, mint múlt héten. Heather Humphrey szociális
védelemért felelős miniszter pozitívan fogadta az új adatot, és kijelentette, hogy „Majdnem 200 000 ember zárta le a
PUP igénylését február óta, ami egyértelműen jelzi, hogy az emberek térnek vissza munkához ahogy a szektorok
nyílnak.”
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.itcafe.hu
www.g7.hu
www.irishtimes.com
www.independent.ie

Koszovó
Koronavírus-helyzet Koszovóban
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re Koszovóban 5-tel, 107 469-re növekedett, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig 1-gyel 2 236-ra nőtt.
A koszovói gazdaság 2021-ben 4%-kal növekedhet
A Világbank júniusi jelentésében nem változtatott korábbi, áprilisi előrejelzésén, mely szerint a koszovói gazdaság 2021ben 4%-kal növekedhet. A GDP-növekedés 2022-ben elérheti a 4,5%-ot, míg 2023-ban 4,1%-os bővüléssel számolnak.

Koszovóban 2%-kal nőttek a termelői árak 2021 első negyedévében
Koszovóban a termelői árak 2%-kal emelkedtek éves összevetésben 2021 első negyedévében, az előző negyedévi 0,2%os éves növekedést követően. Negyedéves összehasonlítás alapján a termelői árindex 1,5%-kal nőtt a január-márciusi
időszakban, miután az előző negyedévben 0,3%-kal emelkedett.

FORRÁS:
https://covid19.who.int/region/euro/country/xk
https://seenews.com/

Lengyelország
Lengyelország készen áll bezáratni Európa legszennyezőbb erőművét
Egyelőre még nem tudják, hogy mivel fogják pótolni a bezárással járó energiahiányt. A lengyel hatóságok készen állnak
bezárni a Bełchatów-i ligniterőművet – írta meg az Euronews egy kedden közzétett dokumentumra hivatkozva. A Lodz
régióban található telep évente 30 millió tonna széndioxidot bocsájt ki, és 1982 óta több mint egymilliárd tonnát
eresztett a légkörbe. A tervek szerint a lignitégetést 2030-ra 80 százalékkal csökkentenék, majd 2036-ra teljesen
leállítanák az erőművet.
Lengyelországban hatalmasat ugrott az új autók eladása májusban
Lengyelországban tavaly 488 ezer új járművet helyeztek forgalomba, 22 százalékkal kevesebbet a 2019-esnél.
Lengyelországban a pandémia által már jócskán érintett tavaly májushoz képest 94,9 százalékkal több, 47 ezer 992 új
autót és kisteherjárművet adtak el idén májusban, miután áprilisban még nagyobb, 163,4 százalékos éves szintű
növekedést regisztráltak.
Lengyelországban már a gyerekeket oltják
Hétfőtől már a 12-15 évesek is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra Lengyelországban. A 16-17 éves korosztály
tagjai már május óta felvehetik a vakcinát a lengyeleknél. Lengyelországban – hasonlóan Szlovákiához – a PfizerBioNTech koronavírus elleni vakcinájával oltják a tinédzsereket, az országban használt három másik oltóanyag, a
Johnson & Johnson, az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináját csak a 18 éven felüliek számára engedélyezték.
FORRÁS:
www.mandiner.hu
www.168.hu
www.vg.hu

Montenegró
Montenegróban a lakosság több mint 30 százaléka kapta meg az első oltást
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re Montenegróban 19-cel, 99 867-re növekedett, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig 1 569 maradt. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg
520 aktív esetet tartanak nyilván. A nagykorú lakosság 30,5 százaléka kapta már meg a koronavírus elleni védőoltás első
adagját, mindkét adag vakcinát pedig 21,8 százalékuk kapta meg.
Teszt és oltás nélkül is szabad az út Montenegróba
Június 5-től az EU állampolgárai, így a magyar utazók is, valamint a Magyarországon tartózkodási engedéllyel
rendelkező külföldiek korlátozás (teszt- és karanténkötelezettség) nélkül léphetnek be Montenegróba. Minden
montenegrói határátkelő nyitva van két kivétellel, melyek: Szerbia–Montenegró: Vuca, amelyen Montenegróba belépni
nem, csak kilépni lehet 7:00-19:00 között. Bosznia-Hercegovina–Montenegró: Metaljka, amelyen az országba belépni

nem, csak kilépni lehet 7:00-19:00 között. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők szabadon beléphetnek
Magyarországra, akik nincsenek beoltva, azokra továbbra is 10 nap karantén vár (melyet két PCR-teszttel válthatnak ki).
7,1%-os lehet a gazdasági növekedés Montenegróban
A Világbank júniusi jelentése szerint Montenegróban 7,1%-os lehet a GDP-növekedés 2021-ben a tavalyi 15,2%-os
visszaesést követően. Az ország gazdasága 4,5%-kal bővülhet 2022-ben, míg 2023-ban 3,5%-os emelkedéssel
számolnak.
Montenegróban a január-áprilisi időszakban 142 millió euró volt a költségvetési hiány
Montenegróban 142 millió euró (173 millió dolláros) volt a költségvetési hiány 2021 első négy hónapjában, szemben a
2020-as 122,6 millió eurós hiánnyal. A hiány a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 3,1%-át tette ki, vagyis 31%-kal
maradt el a tervtől. Az ország függetlenné válása óta ez a legmagasabb hiány. Az összes költségvetési bevétel 1,7%-kal,
491,8 millió euróra csökkent az egy évvel korábbihoz képest, míg a kiadások 1,5%-kal 633,9 millió euróra nőttek.
FORRÁS:
https://www.napi.hu/
https://seenews.com/
https://turizmus.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro

Németország
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.31-én
Az illetékes német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi
besorolását. Ennek megfelelően a Magyarországról érkező beutazónak (amennyiben nem repülővel utazik) már nem
kell a Németországba történő beutazáskor egy negatív teszttel, vagy a fentebb felsorolt igazolások valamelyikével
rendelkeznie, nem kell előzetesen regisztrálnia és nem kell karanténba vonulnia.
Vannak olyan német járások, ahol egy hete nem regisztráltak új fertőzöttet
Németország egyre több térségéből kezd eltűnni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2), a kedden közölt adatok szerint
olyan járás is van már, amelyben egy hete nem regisztráltak új fertőződést. A Robert Koch országos közegészségügyi
intézet (RKI) kimutatása szerint az ország északi, tengerparti térségében a legjobb a járványhelyzet. Így például a több
mint kétszázezer lakosú Elő-Pomeránia-Rügen járásban az utóbbi hét napon három ember szervezetében mutatták
SARS-CoV-2-t, a nagyjából százezer fős Friesland járásban pedig egyetlen egy új fertőződést sem regisztráltak - írja az
MTI.
Astrára Pfizer a nyerő kombó
Legalábbis erre jutottak Németországban egy kutatás adatai alapján. Az AstraZeneca után másodikként beadott
Pfizer/BioNTech adja a legmagasabb szintű védettséget a Saarland Egyetem előzetes eredményei alapján – írja a
Deutsche Welle. Miután a vérrög képződéssel kapcsolatos aggodalmak miatt Németország felfüggesztette az
AstraZeneca alkalmazását 60 év alattiak számára, sokan másodjára a BioNTech oltását kapták meg, ez tette lehetővé a
német egyetem kutatását.
Szijjártó Péter: a Continental 4,2 milliárd forintból bővíti központjait
Bővíti kutatás-fejlesztési központjainak kapacitását a Continental Automotive Hungary. A 4,2 milliárd forintos
beruházáshoz a kormány 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít - mondta a külgazdasági és
külügyminiszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter hozzátette, a beruházással Budapesten és
Veszprémben együttesen 70 új, kifejezetten magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, és több száz eddig
létrehozott munkahely jövője válik biztossá.

Aktuális információk a német gazdaság helyzetéről és fejlődési várakozásairól
Németországban a szövetségi kormány – a múlt évi, 5 százalékhoz közelítő visszaesés után - január végén
nyilvánosságra hozott éves gazdasági jelentésében erre az évre 3,0 százalékos növekedési dinamikát feltételezett, amit
aztán három hónap elteltével 3,5 százalékra emelt, a jövő évre pedig 3,6 százalékot jelzett elő. Peter Altmaier (CDU) a
külföldi tudósítók egyesülete június elején tartott rendezvényén – némi óvatossággal, azaz elég tág határokat
meghatározva – úgy fogalmazott, hogy a német gazdaság teljesítménye az idén feltehetően 3,4-3,7 százalékkal
növekszik, s „ha a fejlődés kedvezően alakul, ez egy-két tizeddel akár magasabb is lehet”.
A csiphiány lesújtott Németországra is
A félvezetők, a faanyag és egyéb közbenső termékek hiánya visszavetette a német ipari termelést áprilisban. A váratlan
megtorpanás azt jelzi, hogy az ellátási problémák erősen gátolják Európa legnagyobb gazdaságának fellendülését. Az
elemzők ugyanakkor biztosra veszik, hogy a fellendülés elkezdődött, pusztán arról van szó, hogy nem teljesen egyenes
vonalat követ.
Nem úgy alakult a német külkereskedelem áprilisban, ahogy vártuk
Az export 0,3%-kal nőtt márciushoz képest, ami elmarad a márciusi 1,3%-os emelkedéstől. Az elemzők lassulást vártak,
de a 0,5%-os konszenzusnál némileg gyengébb volt a külkereskedelem áprilisi teljesítménye. Az import 1,7%-os
csökkenést mutatott márciushoz képest. Itt is várható volt a lassulás, az elemzők 0,7%-os visszaesésre számítottak,
ennél a havi bázishoz mért csökkenés 1%-ponttal nagyobb volt. Márciusban még 7,1%-kal nőtt az import februárhoz
képest.
Nem várható a termelőkapacitások tömeges visszatelepítése Ázsiából Németországba
A koronavírus járvány okozta leállás jelentős fennakadásokat okozott az ellátási láncokban, problémát jelentett a pontos
szállítási határidők betartása, illetve az alapanyagok, alkatrészek hiánya leállást okozott több iparágban. A pandémia
hatására egyre több német középvállalat fontolgatta termelőkapacitásainak részleges visszatelepítését (reshoring) a
távoli országokból Európába, és Német Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (GTAI) bizonyos értelemben
ezirányú nyomást is helyezett a német vállalatokra. A korábbi várakozásokkal ellentétben azonban nem indult meg
számottevő valós, tömeges visszatelepülés Ázsiából Európába, és a Német Járműipari Szövetség (VDA) szerint erre
nincs is szükség.
A németek fizetnek a legtöbbet az áramért
Miközben Európában csökkent, Németországban tavaly is emelkedett, és Európában a legmagasabb volt az áramdíj.
2019 után tavaly Németország ismét megelőzte Dániát. Egy német háztartás 2020-ban átlagosan 34,3 és 30,43 cent
között fizetett az áram kilowattórájáért, szemben a 2019-es 33,49 és 29,83 cent közötti árral. Európában viszont
csökkent az átlagos áramdíj tavaly, az euróövezetben 0,53 centtel, 22,47 centre, az Európai Unió 27 tagállamában pedig
0,51 centtel, 21,26 centre kilowattóránként.
Kötelezhetik az újlakásépítőket a napenergia hasznosítására Németországban
A klímavédelmi törvény szigorításához kapcsolódó akcióterv szerint csak olyan társasházat vagy családi házat lehet
építeni jövő év január 1-jétől, amely rendelkezik villamos energiát előállító napelemes rendszerrel vagy hőenergiát
termelő napkollektoros rendszerrel. A korábbi építésű lakóingatlanokra is érvényes az új kötelezettség, ha felújítják a
tetőszerkezetet.
Lassan befejeződnek az Északi Áramlat-2 munkálatai, Vlagyimir Putyin is megszólalt
Befejeződtek az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár első vezetékének csőfektetési munkálatai - jelentette be Vlagyimir
Putyin orosz elnök pénteken a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén tartott beszédében.
Bejelentette, hogy a héten befejezték és gázzal töltötték fel a vezeték orosz szakaszát Szlavjakanszkaja
kompresszorállomásig, a Gazprom így felkészült az Északi Áramlat-2 feltöltésére is.
Hatalmas fölénnyel nyert Merkel pártja
Vasárnap nagy horderejű tartományi választást tartottak Szász-Anhalt tartományban. A tét nagy volt a kormányzó CDU
számára, mivel kérdéses volt, hogy meg tudják-e őrizni vezető pozíciójukat a populista AfD-vel szemben. Külön nagy

próbatétel volt a választás a népszerűségi gondokkal küszködő kereszténydemokrata kancellárjelöltnek, Armin
Laschetnek is a szeptemberi szövetségi választások előtt. Az eredmények alapján azonban elmondható, hogy a CDU és
Laschet is megerősödve jöttek ki a megmérettetésből.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Olaszországban is javul a járványhelyzet, egyre több régióban törlik a korlátozásokat
Olaszországban újabb régiókban törölték el a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat hétfőtől. A lakosság
átoltottsága 24 százalékos az egészségügyi tárca adatai szerint. Fehér zónába került át Abruzzo, Umbria, Liguria és
Veneto tartomány. Egy héttel ezelőtt már ugyanilyen besorolást kapott Friuli-Venezia Giulia, Molise és Szardínia. A húsz
tartományból hét van fehér besorolásban. Jelenleg minden ötödik olasz már fehér zónában él. A fehér színű
járványfokozat azt jelenti, hogy az érintett térségekben minden korlátozást eltöröltek, egyedül a maszk viselete és a
biztonsági távolság betartása maradt érvényben. A fehér zónákban megszűnt az esti kijárási tilalom is, és megnyitottak
a zártterű uszodák.
Óriási meglepetés Olaszországból
Az elemzői várakozásokat messze meghaladva nőtt az ipari kibocsátás Olaszországban áprilisban. Az előző hónaphoz
képest 1,8%-kal nőtt az olasz ipari kibocsátás a frissen közölt, szezonalitástól tisztított adatok szerint, az jócskán
meghaladja az elemzők által várt és az előző hónapban látott 0,3%-os növekedést.
Olaszországban rekordszámú oltást adtak be: jönnek a lazítások
Rekordszámú, 600 ezer embert oltottak be Olaszországban a koronavírus ellen pénteken - közölték a helyi egészségügyi
hatóságok szombaton. Olaszország 37 millióval a második helyen áll Európában a beadott oltások számát tekintve, csak
Németország adatai magasabbak. Az olaszokat Franciaország és Spanyolország követi. Hétfőtől az eddig éjjel 11-kor
kezdődött és hajnali ötig tartó kijárási tilalom kezdetét éjfélre tolták el. A bárok és az éttermek vendégei már zárt
helyiségben is fogyaszthatnak, de egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek.
Nem minden tartomány csatlakozott Olaszországban a tömeges oltásokhoz
A korosztályok szerinti koronavírus elleni oltást szabad regisztrációval váltották fel az olasz egészségügyi hatóságok
csütörtökön, de a tartományok továbbra is eltérő oltási ütemezést követnek. Az egészségügyi minisztérium
rendelkezése szerint csütörtökön megkezdődött a tömeges oltás, ami azt jelenti, hogy szabaddá vált az oltási
regisztráció a 12 évesnél idősebbek számára.
Olaszországba utaznál? Két oltással sem úszod meg a PCR-tesztet
Az Olaszországba való beutazáshoz negatív eredményű molekuláris (PCR) vagy antigén gyorsteszt szükséges a magyar
állampolgárok számára, valamint regisztrálniuk kell magukat - tájékoztatta a római konzulátus az MTI-t pénteken. A
tesztelés minden beutazónak kötelező kétéves kortól, attól függetlenül, hogy részesült-e már oltásban vagy sem. A
tesztelés alól nem kapnak felmentést a két dózissal átoltott emberek sem. Hivatalosan visszaigazolt tesztelési
eredményt kérnek az olaszok, az önállóan végzett "házi tesztelés" eredményét nem fogadják el.
Róma környékén még üresek a strandok, sehol nincs az ilyenkor megszokott tömeg
A júniusban megszokott tömeg helyett még üresek a strandok a Rómához legközelebbi tengerpartokon, ahonnan
hiányoznak az olaszok és a külföldiek is. A strandokon még mindig kötelező a biztonsági távolság betartása, a napágyak
között legalább egy métert kell biztosítani, kivéve ha ugyanannak a családnak a tagjairól van szó. Felmérések szerint az

olaszok több mint kilencven százaléka az idén is belföldi nyaralást választ. A városok és tartományok közötti közlekedés
június 21-től teljesen szabad lesz, de a régiókba belépőknek regisztrálniuk kell magukat a helyi egészségügyi hatóságok
üzemeltette rendszerben.
Megnyitottak az olasz strandok, applikáción lehet napágyat foglalni
Megnyitott Olaszország 12 ezer strandja. A nyolcezer kilométer hosszú partszakaszon található létesítmények a
turisztikai szektor árbevételének mintegy harmadát adják. Hogy megkönnyítsék az emberek dolgát és a járványellenes
intézkedések betartását, a strandolók új applikációk segítségével foglalhatnak előre napozóágyat, hiszen a helyek most
korlátozottak.
A lakosság egy része nem kér az oltásból
Kampányt sürgetett a magát beoltatni nem akaró lakosság meggyőzésére Massimiliano Fedriga, az olaszországi
tartományok szövetségének elnöke kedden, hangoztatva, hogy a régiók szeptembertől készen állnak a vakcina
harmadik dózisának beadására. Massimiliano Fedriga, aki egyben az észak-keleti Friuli Venezia Giulia tartományi elnöke
is a Liga színeiben, kijelentette, hogy a régióban és Olaszország számos más térségében nem elhanyagolható a
lakosságnak az a része, amely nem akarja magát beoltatni.
Velencei tiltakozás az óceánjáró luxushajók ellen
Rengetegen tiltakoztak Velencében abból az alkalomból, hogy közel másfél év után kifutott az első óceánjáró luxushajó
(MSC Orchestra) a lagúnák városának kikötőjéből annak ellenére, hogy az olasz kormány márciusban kitiltotta a
hatalmas hajókat a történelmi városból.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/
https://www.vg.hu/

Románia
Romániában újabb lazításokkal meghosszabbították a veszélyhelyzetet
Romániában június 12-től kezdődően újabb 30 napra meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt tavaly május óta
folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzetet, ugyanakkor tovább lazítottak a korlátozásokon. 200-ra emelték a
magánrendezvényeken (lagzikon, keresztelőkön) engedélyezett maximális beltéri létszámot azzal a kikötéssel, hogy a
résztvevőknek védettséggel kell rendelkezniük, vagyis megkapták a koronavírus elleni oltást, az utóbbi három hónapban
átestek a betegségen, vagy friss negatív teszttel igazolják védettségüket és mindenkinek legalább két négyzetméteres
helyet kell biztosítani. Június 9-re 140 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak egy nap alatt, ami alig több mint 60%-a
az utóbbi két hét átlagának. Egy nap alatt 14 koronavírusos beteg haláláról érkezett jelentés, ugyanakkor a 2 hete zajló
ellenőrzésekre hivatkozva további 214 korábbi (köztük több mint száz tavalyi) halálesettel igazították ki a statisztikát.
Július 1-től üzemelik be a digitális zöldigazolvány platformját Romániában
Az EU-n belüli szabad közlekedést biztosító digitális zöldigazolványt kezelő platform július elsejére készül el a Speciális
Távközlési Szolgálat (STS) közreműködésével. Az informatikai platformok három típusú igazolvány generálására
lesznek alkalmasak: az egyik azt igazolja, hogy tulajdonosa be van oltva, a másik, hogy tulajdonosa átesett a COVID-19en, a harmadig pedig azt, hogy az illetőt negatívan tesztelték koronavírusra.
Mit hozott az új román kormány első 100 napja?
A Florin Citu miniszterelnök vezette új kabinet a pandémia megfékezésének egészségügyi kérdéseit helyezte előtérbe,
de figyelmet fordított azokra a gazdasági intézkedésekre is, amelyekkel az ország kikerülhet a jelenlegi nehéz
helyzetből. Az oltási folyamat jól halad Romániában és sikerült elkerülni a szigorú országos lezárásokat is. A kormány
európai forrásokra támaszkodó, 29 milliárd eurós országos helyreállítási tervet nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A

tervek szerint a forrásokból mintegy 14 milliárd eurót szánnak olyan jelentős infrastrukturális beruházásokra, mint az
autópálya- és közútépítés, valamint a vasútvonal-rehabilitáció. 2021 első negyedévében a vártnál alacsonyabb, a GDP
1,28 százaléka volt a konszolidált költségvetési hiány, szemben a 2020. I. negyedévi 1,71 százalékos GDP-arányos
értékkel. Ehhez a jobb költségvetési teljesítményhez hozzájárultak a magasabb ÁFA-bevételek.
6 százalékos gazdasági növekedés várható Romániában
A Világbank szerint a román bruttó hazai termék (GDP) az idén 6 százalékkal fog nőni a tavalyi évhez képest, ami 2,5
százalékponttal nagyobb növekedés volna a januári prognózishoz képest. A Világbank a jövő évre 4,5 százalékos GDPbővüléssel számol, ami 0,4 százalékponttal haladja meg a korábbi becslést, 2023-ban 3,9 százalékos gazdasági
növekedésre számít. A Világbank ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a térségben kockázatot jelent, hogy még alacsony
a lakosság koronavírus elleni átoltottsága, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a gazdasági növekedést.
Romániában 2021-ben új lendületet kapott a reformfolyamat - véli az Európai Bizottság MCV-jelentése
A jelentés mérleget von a 2019 októberétől eltelt időszak előrelépéseiről, arról, hogy milyen előrehaladás történt az
igazságügyi reformot nyomon követő Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében 2017 januárjában, majd 2018
novemberében megfogalmazott ajánlások megvalósítása terén. Az ajánlások maradéktalan gyakorlatba ültetése
alapvető fontosságú a romániai reformfolyamat megvalósítása és az MCV lezárása tekintetében. A Bizottság üdvözli,
hogy 2021-ben új lendületet kapott a reformfolyamat, valamint a 2017-2019 közötti visszalépések orvoslása.
Romániában nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya
Romániában 15,6 százalékkal, 7,059 milliárd euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az első négy hónapban a
tavalyi év azonos időszakához mérten. A vizsgált időszakban abszolút értékben 957,5 millió euróval volt magasabb a
külkereskedelmi mérleg deficitje. A román export 19,9 százalékkal, 23,966 milliárd euróra nőtt a tavalyi év első négy
hónapjához mérten, ugyanakkor a behozatal is 18,9 százalékkal, 31,026 milliárd euróra emelkedett.
Agrárminisztérium: tovább erősödhetnek a magyar-román környezetvédelmi és vízügyi kapcsolatok
Nagy István agrárminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta Tánczos Barnát, Románia környezetvédelmi, vízügyi és
erdőgazdálkodási miniszterét június 9-én Budapesten. A miniszterek kezdeményezték a két ország közötti vízügyi és
környezetvédelmi együttműködés elmélyítését. A tervek szerint hamarosan sor kerülhet a Román-Magyar
Környezetvédelmi Vegyes Bizottság (KVB) újbóli összehívására is
A román határon túlról jön a zöldség a magyar konzerv- és hűtőiparba
Jó ideje természetes jelenség a magyar–román határ két oldalán fekvő települések lakóinak, hogy sokan a szomszédban
dolgoznak, számos cég a határ túloldalán működő vállalatokkal kereskedik. A határon átnyúló gazdasági
együttműködés fontos területévé vált a mezőgazdaság. Az utóbbi években egyre több érmelléki gazda termel zöldséget
magyarországi konzervgyárak és hűtőházak számára. Erdélyi gazdatársulások híján a terményt felvásárló keletmagyarországi szövetkezetek gazdaintegrációt vállalnak több partiumi településen.
Történelmi csúcson a faanyag ára Romániában
Egy hónap alatt megkétszereződött a faanyag ára Romániában, az árrobbanás hátterében a világszinten
megnövekedett kereslet és a csökkenő kitermelés áll, vélik az érintettek. A drágulásnak komoly következményei
lehetnek: nemcsak a bútor drágulását vetítik előre, hanem a lakossági tűzifa is többe kerül majd, és a feldolgozóipar is
válságba kerülhet.
Romániában 12,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az első négy hónapban
Romániában a nyers adatok szerint 12,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első négy
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a növekedés
8,7 százalék volt a vizsgált időszakban. A növekedés elsősorban a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyeknek az
értékesítése 22 százalékkal bővült, az üzemanyageladás 9,3 százalékkal emelkedett, míg az élelmiszerekből, italokból
és dohánytermékekből 5,2 százalékkal többet adtak el a tavalyi azonos időszakhoz mérten.

Ennyi pénzt küld haza havonta átlagosan egy külföldön dolgozó román állampolgár
Közismert tény, hogy Románia egyik legfőbb exportcikke a munkaerő: főleg a 2007-es EU-csatlakozás után emberek
milliói vették a nyakukba a nagyvilágot, hogy a jobb nyugat-európai kereseti lehetőségeket kihasználva próbáljanak jobb
egzisztenciát teremteni. A nemzetközi pénzátutalással foglalkozó TransferGo cég adatai szerint egy külföldön dolgozó
román állampolgár ugyanis havi átlagos 2000 eurós keresetéből 500 eurót utal haza. A Világbank számításai szerint a
járvány előtt, 2019-ben 7,2 milliárd dollárt küldtek haza, ami a GDP 3%-át tette ki. Olaszországban és Spanyolországban
milliós nagyságrendű az ott élő románok száma, de nem sokkal marad el ettől a Nagy-Britanniában és Németországban
élőké sem.
FORRÁS:
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Spanyolország
Spanyolországban továbbra is csökken a fertőzések száma
Az El País kimutatása szerint 13 %-kal csökkent az elmúlt héten az új fertőzöttek száma Spanyolországban, a napi
esetszám június 10-én 3956. A halottak száma átlagosan napi 40 fő, a járványban eddig több mint 93 ezren vesztették
életüket. Az oltási program halad, a két oltást a lakosság 24%-a, az első oltást a lakosság 42%-a kapta meg.
Papírhamuból épül egy spanyolországi sztráda
Spanyolországban egy figyelemre méltó projekt zajlik: a papírgyártásból származó hulladékot konkrétan egy autópálya
építéséhez használják fel. A Valencia melletti autópálya első blikkre olyan, mint bármely más sztráda. Egy úttörő
technológiának hála, az Acciona vállalat papír hamujára cserélte le a cementet, a még nagyobb tartósság érdekében. A
dolog előnye nemcsak a szén-dioxid-csökkentés. Az újrafeldolgozásra már alkalmatlan papír, a cellulóz elégetésével és
annak felhasználásával a vállalat a szemetet, amely nagy valószínűséggel a hulladéklerakókba kerülne, erőforrássá
változtatja. Az Acciona rész vesz a papírlánc-projektben, melynek célja az európai papír- és cellulózipar által termelt
hulladék hasznosítása. A Papírlánc-kezdeményezés Európa szélesebb körű ipari stratégiájának része, melynek célja a
természeti erőforrások cirkulárisabb megközelítésének biztosítása.
Új szereplő terjeszkedik a hazai árampiacon
Az Audax Renovables energiacsoport már korábban megvásárolta az egyik hazai energiakereskedőt, az ügylet
lezárultával, új néven, Audax Renewables Kft.-ként folytatja tevékenységét 22 ezer vállalati és önkormányzati ügyféllel
a cég. A Spanyolországból induló, de ma már kilenc európai országban tevékenykedő Audaxnak egyrészt megújuló
energiában vannak érdekeltségei, nap- és szélerőműveket telepített, melyek összkapacitása mára eléri a 2500MW-ot.
Másrészt energiakereskedelemmel foglalkozik. 2022-ben mindenképpen szeretnének kombinált áram- és
gázszolgáltatási szerződésekkel is jelen lenni a versenypiacon.
FORRÁS:
https://elpais.com/
https://hu.euronews.com/
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Skandináv országok
Mesterséges szigetet építenek, hogy megvédjék Koppenhágát
A dán parlamenti képviselők jóváhagyták egy mesterséges sziget tervét, amely 35 000 embernek adna otthont és
megvédi a koppenhágai kikötőt a tengerszint emelkedésétől. A Lynetteholm nevű óriásszigetet körgyűrű, alagutak és
metróvonal kötné össze a szárazfölddel. Sokaknak viszont nem tetszik az ötlet, mert károsan érintheti a térség
élővilágát.
Már Dániába is utazhatnak az oltott magyarok
Dánia újból megnyitotta határait az oltott amerikai és brit utasok előtt - jelentette be a VisitDenmark turisztikai
marketingszervezete június 4-én. A látogatóknak az érkezésük előtt legalább 14 nappal meg kell kapniuk az Európai
Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák valamelyikének utolsó adagját. Az így teljesen beoltottaknak a
továbbiakban nem lesz szükségük negatív tesztre vagy karanténra az országba érkezés után. Az oltottakkal együtt
utazó, be nem oltott gyermekeknek, valamint a terhes vagy szoptató nőknek negatív PCR-tesztet kell benyújtaniuk,
amit legfeljebb négy nappal az érkezés előtt végeztek el.
Afrikába küldi a bevándorlókat Dánia
A nemzetközi szabályozás veszélyessége teszi indokolttá a migránsok ki- és áttelepítéséről szóló, nemrég elfogadott
dán törvényt a skandináv ország bevándorlásügyi minisztere szerint. Dánia 70 képviselő támogatásával, 24 ellenében
letette a garast a migránsok Afrikába történő áttelepítése mellett. A múlt csütörtökön elfogadott módosítást időközben
az Európai Unió és az ENSZ részéről is kritizálták legfőképp amiatt, mert ennek értelmében a jövőben a Dániába
bevándorolni kívánók az országon kívül kötelesek megvárni a menekültügyi eljárás végét.
Ötből négy eladott autó már elektromos Norvégiában
Európa egyik leggyorsabban átalakuló járműparkja Norvégiában található. Az itteni folyamatok jól jelzik, hogy mi
várható pár éven belül Európa többi országában. 2021 májusában 11 719 darab elektromos autót adtak el az északi
országban (123 százalékkal többet, mint egy évvel korábban). Az új személyautók értékesítésében már 83,3 százalékkal
vannak jelen az elektromos meghajtású kivitelek. Ha ilyen ütemben haladunk, 1-2 éven belül nem fognak Norvégiában
eladni új, belsőégésű motoros autót.
A svéd kormány kudarcot vallott a járvány kezelésében a parlamenti bizottság szerint
Svédország kormánya több vonatkozásban is kudarcot vallott a koronavírus-járvány kezelésében, állapította meg
csütörtöki állásfoglalásában a svéd parlament alkotmányügyi bizottsága. A kormány túl lassú volt a tesztelési és a
fertőzési láncolatok nyomon követésében, csődöt mondott az idősek védelmét illetően és nem tudta egyértelműen
elhatárolni az országos és a helyi hatóságok hatásköreit, fogalmazta meg bírálatait a testület.
Aggasztó hírek érkeztek Svédországból
Sötét képet festett a svédországi közbiztonság állapotáról a Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács legutóbbi jelentése.
A skandináv ország a 2000-es évek elején még a legbiztonságosabb országok között volt számon tartva. A 2010-es évek
közepétől azonban folyamatosan nőtt az országban a fegyveres bűncselekmények száma, 2018 óta pedig vezeti az
ország az erre vonatkozó nem túl hízelgő európai rangsort.
FORRÁS:
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Szerbia
Koronavírus-helyzet Szerbiában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re 198-cal, 714 252-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 8-cal, 6 938-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 2. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 4 975 aktív esetet tartanak nyilván.
Elkezdődött a Szputnyik V vakcina gyártása Szerbiában
Megkezdődött a Szputnyik vakcina tömeges gyártása Szerbiában. Tavasz közepén volt a próbaüzem, mivel az orosz és
a szerb szakemberek is megfelelő minőségűnek találták a Belgrádban előállított oltóanyagot, így június 4-től hivatalosan
is beindult a gyártás. A tervek szerint az első periódusban, ami legfeljebb hat hónapig tart, mintegy négymillió
oltóanyagot gyártanak majd Szerbiában. A Torlakban gyártott Szputnyik V elsősorban belföldi használatra készül.
Várhatóan a közeljövőben orosz piacra is gyárt majd a szerbiai intézet oltóanyagot.
Tovább bővül az összeköttetés Szerbiával
A magyar vállalatok beruházásai Szerbiában soha nem látott szintre emelkedtek, az OTP egy újabb bankfelvásárlásnak
köszönhetően immár a szerb bankpiac második legnagyobb szereplőjévé vált, a Mol pedig 20%-os részesedéssel
rendelkezik az üzemanyagpiacon, és a magyar vállalatok érdeklődése a szerbiai beruházási lehetőségek iránt nem
csökken. A magyar kormány 16 magyar vállalat számára adott összesen húszmilliárd forintnyi támogatást a
világjárványt követően szerbiai beruházások végrehajtására, a vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében eddig
több mint 14 ezer vállalkozás számára biztosítottak támogatást fejlesztésekre és beruházásokra. A felek megállapodtak
arról, hogy tovább bővítik a két ország közötti összeköttetést, és segítik a határon történő átjutást. A gazdasági
vegyesbizottság ülését követően Szijjártó Péter és Jadranka Joksimovic európai integrációs miniszter
szándéknyilatkozatot írt alá a két ország kapcsolatának elmélyítéséről a nyugat-balkáni kapacitásépítési program
létrehozásával.
A mezőgazdaság is összeköti a magyar és a szerb érdekeket
A mezőgazdaság is összeköti a magyar és a szerb érdekeket, több olyan magyar-szerb agrárprojekt van folyamatban,
amely helyi alapanyagokból, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását teszi lehetővé, így közös hasznot
teremt országainknak - hangsúlyozta Bencsik Dávid, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára, aki a Vajdaságba és Belgrádba látogatott.
Világbank: Szerbia továbbra is 5 százalékos növekedésre számíthat az idén
A Világbank megtartotta a szerbiai gazdaságra vonatkozó korábbi előrejelzését, miszerint 2021-ben 5 százalékos lesz a
növekedés, derült ki a Globális gazdasági kilátások új, júniusi jelentéséből. A nemzetközi pénzintézmény áprilisban 1,9
százalékponttal emelte meg a szerbiai gazdaság 2021-re vonatkozó növekedését a januári előrejelzéshez viszonyítva.
Az új jelentés szerint megtartották a szerbiai bruttó hazai termék (GDP) 2022-re szóló növekedését 3,7 százalékon, ezt
szintén áprilisban emelték meg 0,7 százalékkal, míg a 2023-as évre vonatkozóan 3,9 százalékos növekedést vetítenek
előre.
Szerbia államadóssága a GDP 55 százalékát tette ki áprilisban
Szerbia államadóssága 2021. áprilisának végén 27,774 milliárd euró volt, ami a GDP 55 százalékának felel meg. Az
államadósság a márciusi szinthez képest valamivel több, mint 370 millió euróval csökkent április végére, a bruttó hazai
termékben (GDP) való részesedése szintén csökkent a márciusi szinthez képest, mégpedig 55,7 százalékról 55
százalékra.
Szerbia 40,2 milliárd dináros deficitet könyvelt el
A szerb költségvetés hiánya az idei év első négy hónapjában 40,2 milliárd dinár volt. A vizsgált időszakban 427,3 milliárd
dináros bevételre tett szert az ország, a kiadások pedig 467,6 milliárd dinárt tettek ki. Csak áprilisban a költségvetési
hiány 16,7 milliárd dinárra rúgott, ugyanis a bevételek 109,6 milliárd dinárt, a kiadások pedig 126,4 milliárd dinárt tettek
ki.
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Szlovákia
A beoltottaknak megnyílt a határ Szlovákia és Magyarország között
2021. június 8-tól Magyarország állampolgárai korlátozás (regisztrációs, teszt-, karantén kötelezettség) nélkül léphetnek
be Szlovákiába az oltási igazolások/védettségi igazolvány kölcsönös elismeréséről szóló, kétoldalú megállapodás
értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes
védettségi igazolvánnyal és az oltóanyag típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással. A védettségi
igazolvány és az oltási igazolás birtokában mindazokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe vehetik, amelyek
a szlovák oltási igazolással elérhetők. Szlovákia és Magyarország az egymás országában használt oltóanyagokkal történt
oltást elfogadja. Az mRNS-alapú oltóanyaggal (Pfizer, Moderna) történt második oltástól eltelt 14 nap, a vektor-alapú
oltóanyaggal (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Szputnyik V) és a Sinopharmmal történt első oltástól eltelt 28 nap után
lehet regisztrációs és karanténkötelezettség nélkül Szlovákiába belépni. A védettségi igazolvánnyal és oltási igazolással
rendelkező személyeket kísérő 18 évnél fiatalabb kiskorúak hasonlóan korlátozás nélkül utazhatnak be Szlovákiába, és
mindazokat a szabadságokat élvezhetik, mint a védettségi igazolvánnyal utazó személyek.
Koronavírus-helyzet Szlovákiában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re 116-tal, 390 809-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 3-mal, 12 433-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 5. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 1 510 aktív esetet tartanak nyilván.
Nem kelendő a Szputnyik Szlovákiában, még csak 3344-en jelentkeztek rá
Úgy tűnik, gond lesz a 200 ezer adag vakcina eloltásával, mert eddig csupán 3344-en választották. A legtöbben, 516-an
a 40-44 éves korosztályból várnak az orosz oltóanyagra. Az egészségügyi minisztérium június 8-án este jelentette be,
hogy engedélyezi a 60 év felettiek oltását a Szputnyikkal.
Mennyit keresnek a szlovákok?
Szlovákiában az év első negyedében az országos átlagbér 1124 euróra nőtt, ez 3,5 százalékkal, abszolút számokban
kifejezve 38 euróval több, mint 2020 első negyedében. Ha az infláció hatását is figyelembe vesszük, akkor a tényleges
bérnövekedés mértéke 2,5 százalék. A világjárvány kitörése előtt Szlovákiában éves szinten 7-8 százalékkal emelkedtek
a nominális fizetések, ám a mostani, 3,5 százalékos növekmény is jónak mondható, hiszen a járvány miatt a vizsgált
időszakban másfél százalékponttal nőtt a munkanélküliség, elérve a 7,1 százalékot (abszolút számokban kifejezve a 194
ezret).
4,8 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság Szlovákiában az első negyedévben
A foglalkoztatottság az idei év első negyedében 4,8 százalékkal csökkent. A foglalkoztatás csökkenése a szlovák
gazdaság legtöbb szektorát érintette.
A foglalkoztatottsági ráta, kifejezve a munkavállalók arányát a teljes
népességben, éves szinten 2,8 százalékponttal, 73 százalékra csökkent. A 19 megfigyelt szektorból 12 ágazatban
érződött a járvány negatív hatása munkahelyvesztés formájában. A szigorított intézkedések jelentős hatással voltak a
szolgáltatásokban történő foglalkoztatottság csökkenésére, amely a teljes foglalkoztatás több mint 60 százalékát tette
ki.

Hogyan zajlott az egyetlen, eurót bevezető visegrádi ország villámgyors felzárkózása?
Szlovákia az elmúlt 20 évben meglepően nagyot fejlődött, gazdasága stabil lett, az ország a járvány előtt nem volt
eladósodva, 2019-ig sosem érte a maastrichti kritérium 60%-os szintjét. Szlovákia viszonylag sikeres felzárkózása több
tényezőnek köszönhető. Egyrészt a 90-es években a rendszerváltás sokkja után viszonylag hamar növekedési pályára
állt az ország, miközben az inflációt is viszonylag gyorsan sikerült leszorítani, a szlovák korona rövid fennállása alatt
stabil maradt. Döntő az ezredfordulón induló befektetőbarát gazdaságpolitika, melynek hatására több iparág, de
leginkább az autógyárak szinte elárasztották az országot. A szomszédokhoz képesti kis lakosságszám azt
eredményezte, hogy ugyanakkora termelésű autógyár egy főre vetítve sokkal nagyobb GDP-t állít elő, mint mondjuk
nálunk, vagy Csehországban A másik érdekesség, hogy a munkanélküliség általában magasabb volt a rendszerváltás
óta, mint nálunk, és az utóbbi években, amikor nálunk munkaerőhiány jelentkezett, Szlovákiában közel 6%-os volt a
szint, ami egyes, az iparosodás által nem érintett régióknak köszönhető, elsősorban az ország keleti részein.
Összeomlott Szlovákia turizmusa, de rátaláltak egy elképzelésre
Minden eddiginél súlyosabb bevételkiesést könyvelhettek el 2020-ban a szlovák utazási irodák: az ügyfeleik száma 88, a
bevételük 87 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Szlovákia igyekszik stratégiát váltani az
idegenforgalomban, és a külföldi turisták helyett a hazai vendégek megszólítására törekszik.
Továbbra sem terjedt el tömegesen az érintésmentes bankkártyahasználat Szlovákiában
A koronavírus-járvány alatt, a fertőzésveszéllyel szembeni félelem ellenére is csak a lakosság 23 százaléka használta az
érintésmentes fizetést. A Szlovák Nemzeti Bank felmérése szerint a lakosság 67 százaléka nem tartott a
készpénzhasználat során való megfertőződés veszélyétől. 27 százalék ellenben igen, 7 százalék pedig úgy válaszolt, hogy
nem használ készpénzt.
FORRÁS:
https://infostart.hu/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
https://korkep.sk/
https://ma7.sk/
https://novekedes.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia

Szlovénia
Egyelőre maradnak a jelenlegi enyhítések Szlovéniában
A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó tanácsa úgy döntött, a kedvező adatok ellenére nem javasol
további enyhítéseket a kabinetnek. Miután heti átlagban háromszáz alá mérséklődött a napi új esetek száma, az
országnak az úgynevezett "zöld szakaszba" kellett volna lépnie. Ekkor a higiéniai előírások betartása mellett megszűnt
volna az összes korlátozás az országban, de továbbra sem nyithattak volna ki az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók.
Az újabb nyitást azonban már második hete elhalasztotta a kormány. Legközelebb akkor tesznek javaslatot további
enyhítésekre, amikor Szlovénia az európai kritériumok szerint is eléri a "zöld szakaszt". Ebben az esetben a 14 napos
fertőzésgyakoriságnak százezer főre vetítve 25 alá kell csökkennie, a pozitív tesztek arányának pedig 4% alá. A
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 9-re 255-tel, 255 907-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 1-gyel, 4 392-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 3 422 aktív esetet tartanak nyilván.
Megvette a MOL a szlovén OMV-t
Az OMV szlovén leányvállalata 120 töltőállomást üzemeltet, valamint nagykereskedelmi tevékenységet is folytat az
országban. A MOL megállapodott az OMV-vel, hogy az OMV Downstream GmbH-tól, mint közvetlen részvényestől,
megvásárolják az OMV Slovenija 92,25%-át, amelyben az INA már 7,75%-os kisebbségi részesedéssel rendelkezik. Az
üzletet még jóvá kell hagynia a versenyhatóságnak. A tranzakció 120 szlovén töltőállomást foglal magában, a szlovén

leánycég az ország második legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát működteti 3 különböző márkanév alatt: ezek az
OMV, az EuroTruck és az Avanti/DISKONT.
FORRÁS:
https://mandiner.hu/
https://profitline.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia

Európai Unió
Jövő héttől vizsgázik Magyarország is: kezdődik az uniós helyreállítási tervek elfogadási folyamata
Az Európai Bizottság és a Tanács a jövő héten megkezdi a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítást célzó
uniós tagállami tervek jóváhagyását - jelentette be Ursula Von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke kedden az Európai
Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésének vitáján. Von der Leyen elmondta, hogy eddig 23 uniós tagállamtól kapták
meg a 750 milliárd eurót előirányzó helyreállítási alap elköltésével kapcsolatos nemzeti terveket, és az összes projekt azt
tükrözi, hogy az európaiak készen állnak a változásra.
Karnyújtásnyira az uniós digitális Covid-igazolvány
Az Európai Parlamentben szerdán lezárult az uniós digitális Covid-igazolvánnyal kapcsolatos jogalkotói munka,
amelynek eredményeképp könnyebb lesz az utazás az EU-n belül, és lendületet kap a gazdaság. Az igazolvány azt
tanúsítja, hogy birtokosát vagy beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy
már átesett koronavírus-fertőzésen. Az éles üzem július 1-jén indul, a rendszer 12 hónapig lesz működésben. Az
igazolvány nem minősül úti okmánynak, és nem lehet előfeltétele a szabad mozgásnak. A megállapodás értelmében az
Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák esetében az uniós tagországoknak el kell fogadniuk egymás
uniós védettségi igazolványait. Ami a nemzeti hatóságok által engedélyezett, illetve az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által veszélyhelyzetekre engedélyezett vakcinákat illeti, az egyes tagállamok maguk dönthetik el, hogy
elismerik-e azokat vagy sem.
Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU
Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. A lehetőséget
nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni. A tervek szerint a polgárok telefonjukon
egyetlen kattintással igazolhatják majd személyazonosságukat, és dokumentumokat oszthatnak meg európai digitális
irattárcájukból. Az online szolgáltatásokhoz nemzeti digitális személyazonosságuk révén férhetnek hozzá, amelyet
Európa-szerte el fognak ismerni. Az óriásplatformoknak pedig a felhasználó kérésére el kell majd fogadniuk az európai
digitális irattárcák használatát, például az életkor igazolásához. Az európai digitális irattárca használatáról mindig a
felhasználó dönthet majd.
Váratlan fordulat: teljes erővel nekimegy Brüsszel Berlinnek az EU jövőjét meghatározó ügyben
Ma elindítja egy jogi eljárás első lépését az Európai Bizottság Németországgal szemben egy olyan ügyben, ami egy éve
robbant a koronavírus-válság kellős közepén és az Európai Unió alapvető jogi felépítményét kérdőjelezte meg. A jogi
vita már nyugvópontra jutott, de a jelek szerint most ezt akarja végleg elvarrni a Bizottság azzal, hogy betámadja a
németeket és ezzel üzen minden tagállam minden bíróságának, hogy az EU-s jog az elsődleges és az Európai Bíróság áll
minden bíróság felett. A fő cél az lehet, hogy a német alkotmánybíróság tavalyi renitens magatartása miatt ne kapjon
"vérszemet" se Magyarország, se Lengyelország, se egyetlen tagállam egyetlen bírósága sem, mert akkor az egész EU
jogi felépítménye omlana össze.
Kilenc tagállamot vonhatnak be ősszel a jogállami levelezésbe
Johannes Hahn az EU költségvetési biztosa nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt az értesülést, hogy a Bizottság
előzetes felmérése alapján kilenc uniós tagállam számíthat levélre az ősz folyamán, amikor végrehajtási szakaszba
léphet a költségvetéshez rendelt jogállami feltételrendszer. A mechanizmus alkalmazásához szükséges iránymutatások
első tervezetét jövő héten nyújtja át Bizottság a Parlamentnek és a Tanácsnak.

Visszaesett a közbizalom az Európai Unió iránt
A vakcinabeszerzés körüli gondok aláásták a bizalmat az uniós intézményekben – derült ki az ECFR felméréséből.
Különösen aggasztó a németek és a franciák hozzáállása. Csalódottság, fásultság – a kontinens jövőjére nézve
meglehetősen kedvezőtlen tavaszi közhangulatról számol be a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) frissen
közzétett tanulmánya. A 12 tagállamot, köztünk hazánkat is magába foglaló részben áprilisban, részben májusban
készült felmérés szerint a koronavírus-járvány következtében megingott az Európai Unióba vetett hit.
A franciát tenné elsődleges munkanyelvvé az EU-ban Párizs
A francia lenne az EU munkanyelve, ha Párizson múlna, írta meg a Politico internetoldala. A brexit után az Egyesült
Királyság távozásával lehetőséget látnak a franciák arra, hogy az angolt az Európai Unió elsődleges munkanyelveként
felváltsa a francia. Meg nem nevezett francia diplomáciai forrásokra hivatkozva adta hírül a lap, hogy 2022-t a francia
nyelv évévé szándékozik tenni az EU soros elnökségét átvevő Franciaország. A nyelveket illetően sokáig hasonló volt a
rivalizálás. Napjainkra ez alább hagyott, az elsődleges EU-s munkanyelvért való versengés leginkább már csak
Franciaország számára fontos. Az EU legerősebb gazdaságaként emlegetett Németország számára nem okoz gondot
az angol nyelv használata. Franciaország azonban presztízskérdést csinál ebből, Párizs számára az angol elfogadhatatlan
új eszperantóként.
Egyelőre csak öntik a pénzt a Frontexbe
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nem nyújtott elég támogatást az uniós tagállamoknak és a
schengeni társult országoknak az Európai Unió külső határainak védelméhez – állapította meg hétfőn közzétett
jelentésében a luxemburgi székhelyű Európai Számvevőszék (ECA). 2019-ben az ügynökség szélesebb körű küldetést
kapott az illegális migráció visszaszorítása végett, amelynek teljesítéséhez 2027-ig költségvetése akár évi 900 millió
euróra is bővülhet. A számvevők véleménye szerint a Frontex eddig nem teljesítette eredményesen megbízatását, így
kétségbe vonható hogy új, 2019-ben megfogalmazott feladatait képes lesz-e sikeresen végrehajtani.
Felkészül az EU a jövőbeli kibertámadásokra
Egyre több kibertámadás történik a világban, ahol az ipari kémkedés, az adathalászat és vírustámadás is egyre
elterjedtebb. Ebben az új környezetben egyre többen szeretnének nagyobb védelmet, egyfajta digitális pajzsot
Európának. A kiberbiztonság kiemelt témája a következő szlovén uniós elnökségnek. Brüsszelben 2016 óta foglalkoznak
az internetes fenyegetések kivédésével.
Visszatért az Európai Parlament Strasbourgba
Több, mint egy éves kihagyás után ismét Strasbourgban ülésezik az Európai Parlament. A képviselők egy része szerint
azonban még korai az utazás. 14 hónap elteltével nyílik meg ismét az Európai Parlament strasbourgi épülete. Az uniós
szerződések értelmében havonta egyszer a franciaországi városban kell ülésezniük a képviselőknek, a járvány miatt
azonban csak a brüsszeli épület működött az elmúlt egy évben. A képviselők egy része szerint még most sem
biztonságos a franciaországi helyszín, hiszen sokan még nincsenek beoltva. Nyolcvan képviselő levélben kérte a
strasbourgi ülés elnapolását.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/
https://hvg.hu/
https://www.eu-monitor.hu/
https://infostart.hu/
https://hu.euronews.com/
https://kitekinto.hu/

FÁK-térség
Budapesti orosz nagykövet: A magyar diplomácia gyakorlatias, dinamikus, nyitott
Tavaly a kétoldalú áruforgalom az Oroszországi Föderáció (OF) és Magyarország között negyedével esett vissza a
koronavírus-járvány miatt. Idén az első három hónapban sikerült ledolgozni a hátrányt, hiszen a kölcsönös szállítások

értéke 25 százalékkal haladta meg az előző év arányosan számított átlagát. Jelenleg folynak az egyeztetések a két
ország között az oltásokra vonatkozó dokumentumok kölcsönös elfogadásáról - interjú az OF közelmúltban Budapestre
érkezett új nagykövetével, Jevgenyij Sztanyiszlavovval.
Oroszország felmondta a Nyitott Égbolt szerződést
Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében Oroszország felmondja az úgynevezett Nyitott
Égbolt szerződést. Az erről szóló közlemény hétfőn jelent meg az orosz hivatalos jogi információs portálon. Az Egyesült
Államok november 22-én jelentette be, hogy nem részese többé a Nyitott Égbolt szerződésnek. A szerződés
felmondásáról rendelkező törvényt az orosz parlament alsóháza május 19-én, felsőháza pedig június 2-án szavazta meg.
Május 27-én Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes arról tájékoztatta orosz hivatali partnerét, hogy az
Egyesült Államok nem kíván visszatérni a szerződéshez. Az 1992-ben aláírt és 2002-ben hatályba lépett
megállapodásnak 34 európai és észak-amerikai tagállama volt. Rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során
több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények
betartásának ellenőrzése.
Oroszország arra számít, hogy a WHO két hónapon belül engedélyezi a Szputnyik V vakcinát
Oroszország arra számít, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két hónapon belül engedélyezi a koronavírus
elleni Szputnyik V vakcinát – fogalmazott Kirill Dmitrijev, a vakcinát forgalmazó orosz állami befektetési alap (RDIF)
vezetője a Reutersnek. Elmondta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), amely szintén vizsgálja a Szputnyik Vt, “megkapta az összes létező alapvető információt, és egyelőre egyáltalán nincsenek kritikus megjegyzései”.
Putyin: Indulhat a fizetős vakcinaturizmus Oroszországba
Hamarosan megkezdődhet a Szputnyik iránt érdeklődő külföldiek hivatalos oltása Oroszországban – derült ki Vlagyimir
Putyin beszédéből a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon. Az orosz kormányszóvivő szerint a fizetős rendszerű
vakcinaturizmus egy-két hónapon belül indulhat. Az orosz kormány áttekinti a lehetőségét, hogy külföldi állampolgárok
beoltathassák magukat Oroszországban – jelentette ki Putyin a szentpétervári fórumon pénteken. A koronavírus elleni
orosz védőoltás a külföldieknek fizetős lenne. Szintén dolgoznak az Oroszországban dolgozó külföldi vendégmunkások
oltási programján – mondta az orosz elnök a nemzetközi fórumon.
Oroszország számos régiójában a koronavírus majdnem teljesen visszahúzódott
Az Orosz Föderáció egészségügyi minisztere, Mihail Murashko úgy véli, hogy a Föderáció egyes alanyai közel állnak a
SARS-CoV-2 koronavírus legyőzéséhez. Murashko ezt a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum újságíróinak
mondta. Murashko szerint Oroszország számos régiójában a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés új eseteinek
száma meglehetősen kicsi, vagyis egyes régiókban a koronavírus fertőzés feletti győzelméről beszélhetünk. A helyzet
azonban rosszabbá válhat, mivel a polgárok mobilitása továbbra is folytatódik. Ezért folytatni kell az oltottak számának
növelését, még azokon a helyeken is, ahol a koronavírus már visszahúzódott. "Még akkor is, ha nyugodt és stabil a
helyzet a vidéki településeken, továbbra is szükség van kritikus mennyiségű beoltottság elérésérre " - mondta az
egészségügyi miniszter.
Azerbajdzsán: jóváhagyták a 2020-as állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot
Azerbajdzsán parlamentje május 31-i ülésén második olvasatban elfogadta a 2020-as állami költségvetés
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A dokumentum szerint a költségvetés bevételei 24,68 milliárd manatot (14,51
milliárd dollár) tettek ki, a kiadások pedig meghaladták a 26,4 milliárd manatot (15,5 milliárd dollár) -ennek megfelelően
a költségvetési hiány 1,734 milliárd manat (1,02 milliárd dollár) volt.
Azerbajdzsán: emelkedtek a devizatartalékok
Június 1-től az Azerbajdzsáni Központi Bank jelentése alapján az azeri hivatalos devizatartalék 6460,4 millió dollárt tett
ki. Az év eleji 0,7%-os növekedéshez képest ebben a hónapban további folyamatos növekedés mellett a devizatartalék
növekedése megduplázódott.

Kazahsztán: magyar cégek innovációinak kiállítása a kazah fővárosban
2021. május 26-án Gálosfai Mihály nagykövet nyitotta meg több magyar cég (ELWA Kft., Saint-Gobain Hungary Kft.,
Gloro Kft.) innovációit bemutató háromnapos nur-sultani rendezvényt. A három magyar vállalkozás által kifejlesztett és
képviselt termékek; flAVATAR – természetes anyagokkal kezelt sötétben világító virágok, a Weber NeoN – sötétben
világító épületvilágítási technológia, GLORO TECH – sötétben világító útburkolati jelek és RAPIDASZFALT – gyorsan
lerakható hidegaszfalt. A kiállítás megnyitójára Kazahsztán fővárosának és régióinak vezetői mellett számos közéleti
személyiség is ellátogatott.
Kazahsztán: Covid-19 járványhelyzet
A járványügyi helyzet lassan javul és stabilizálódik. Az ország egésze sárga zónában, a főváros továbbra is vörös zónában
van. Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök május 28-ántájékoztatta Tedros Ghebreyesust, a WHO főigazgatóját a kazah
fejlesztésű QazVac oltóanyag klinikai vizsgálatának előzetes eredményeiről, amelyek 96%-os hatékonyságot mutatnak.
Az illetékes hatóságok megkezdték a QazVac WHO általi jóváhagyásának megszerzésére irányuló eljárást. Ghebreyesus
méltatta Kazahsztán erőfeszítéseit a világjárvány leküzdésében, üdvözölte a QazVac oltóanyag kifejlesztését, és
bejelentette, kész megfontolni annak lehetőségét, hogy felvegyék azt a WHO által sürgősségi felhasználásra ajánlott
gyógyszerek listájára. Ghebreyesus megjegyezte, a kazahsztáni beoltottak száma jelentős eredmény, sok ország még
nem érte el ezt a szintet. A lakosság 55%-ának beoltására irányuló terveket ambiciózus célnak nevezte. Június 1-ig 2 131
519 fő kapta meg az első adag COVID-19 vakcinát és 1 074 954 személyt oltottak be a második adaggal is.
Kazahsztán: a lakosság 12% -a kapott koronavírus oltást
2,209 millió ember, vagyis az ország lakosságának 11,7% -a kapta a koronavírus elleni vakcina első komponensét
Kazahsztánban. Erről június 5-én számoltak be a Kazah Egészségügyi Minisztériumának sajtószolgálatán. Magas oltási
arány figyelhető meg Alma-Atában, ahol 318 ezer embert oltottak be, az Alma-Ata régióban 230 ezret, míg a Turkesztán
régióban 213 ezer embert. Az országban 1,166 millió ember, a lakosság 6% -a van teljesen beoltva. Június 4-én az SKPharmacia igazgatóságának elnöke, Yerkhat Iskalajev elmondta, hogy Kazahsztán felhagyott az AstraZeneca oltás
megvásárlásának ötletével. Az elutasítás oka az AstraZeneca használatának lehetséges negatív következményei.
Kirgizisztán: az egészségügyi minisztérium 11 millió dollárt kér az orosz "Szputnyik V" oltóanyag megvásárlásához
A kirgizisztáni Egészségügyi és Társadalmi Fejlesztési Minisztérium azt kéri, hogy a költségvetésből 815 millió szomot
(709 millió rubel) különítsenek el a koronavírus elleni vakcina megvásárlásához. Ezt az egészségügyi minisztérium
vezetője, Alimkadir Beysenaliyev nyilatkozta a június 3-i parlamenti ülésen. Elmondása szerint a tervek szerint ezt a
pénzt az orosz "Szputnyik V" gyógyszer megvásárlására tervezik, amelynek két alkotóelemének költsége 10 dollár (735
rubel). Válaszolva a képviselők kérdésére, hogy az orosz vakcina szerepel-e az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott
nyilvántartásban, az egészségügyi miniszter megjegyezte, hogy a Szputnyik V. már az ellenőrzések negyedik szakaszán
megy keresztül, és júniusban kerül fel erre a listára.
Üzbegisztán: a lakosság 4% -a kapott koronavírus vakcinát
A koronavírus elleni vakcina első komponensét 1,45 millió ember, vagyis az ország lakosságának 4,17% -a kapta meg.
Erről június 5-én számoltak be az üzbég egészségügyi minisztérium sajtószolgálatán. Magas oltási arány figyelhető meg
a Fergana régióban, ahol 287,7 ezer oltást adtak be, míg a Namangan régióban 270 ezer, az Andijan régióban pedig 263
ezer oltást. A vakcina második komponensét 840 ezer ember, vagyis az ország lakosságának 2,4% vette igénybe. Az
Üzbegisztánban leggyakrabban alkalmazott vakcina a ZF-UZ-VAC2001 vakcina, amelyet három oltással adnak be. A
vakcina harmadik komponensét eddig 6386 ember kapta meg.
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Kína
Több mint tíz éve nem látott árrobbanás szorongatja a kínai cégeket
Májusban 9 százalékkal emelkedtek a kínai termelői árak, ennél nagyobb ugrásra 2008 szeptembere óta nem volt példa.
Mindez elsősorban a nyersanyagáraktól függő vállalkozásokat szorongatja, ráadásul az év végéig nem is várnak jelentős
enyhülést. A kínai termelői árak emelkedése meghaladta a 8,5%-os előzetes várakozást, de részben az alacsony
bázisnak volt köszönhető: tavaly májusban 3,7%-os esést regisztráltak a járvány kitörése után. A nyersanyagárak utóbbi
hónapokban látott elszállása már előrevetítette a termelői árak emelkedését is.
Júliustól többet kell fizetnünk az interneten vásárolt olcsó kínai termékek után
Idén július 1-jével a harmadik országból, azaz az Európai Unión kívülről érkező minden termék után áfát kell fizetni,
függetlenül annak értékétől. A gyakorlatban várható változásokat foglalta össze a Trans-Sped Csoport vámszakértője.
A júliustól életbe lépő szabályozás célja, hogy az e-kereskedelmet biztonságos formába tereljék, de ez azt is
eredményezi, hogy országonként naponta 100-150 ezer csomagot kell vámkezelni.
Megkönnyebbülhet Elon Musk, kedvezően alakultak a Tesla kínai értékesítései
Kedvező hírek érkeztek a Teslától, a korábbi híresztelések ellenére májusban javultak a kínai értékesítések havi alapon,
bár az árfolyamra ez csak átmenetileg hatott pozitívan. A Tesla májusban összesen 33 463 járművet szállított le Kínában,
holott korábban még olyan híresztelések láttak napvilágot, amelyek ennél jóval alacsonyabb számot vetítettek előre.
Ezek arra hivatkoztak, hogy csak 9 800 megrendelés futott be a céghez májusban, és akár több mint 50 százalékkal is
csökkenhettek az értékesítések az áprilisi 25 845 darabhoz képest.
Sinopharm kínai vakcina: nekik ad erős védelmet
A Bloomberg Quint beszámolója szerint a vuhani koronavírus elleni védőoltás 72,8 százalékos, a pekingi - amit itthon is
használnak - pedig 78,1 százalékos hatékonyságú, azaz a tünetes megbetegedés ellen ilyen arányban védenek a kínai
vakcinák. A kutatásokat az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Egyiptomban és Jordániában végezték, amikben
több mint 40 ezer ember vett részt. A vizsgálatban részt vevők egy része megkapta mind a két dózist (3 hetes
különbséggel) a vuhani Sinopharmból, a másik része ugyanígy megkapta a pekingi Sinopharmból, a harmadik csapat
placebót kapott.
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Törökország
Koronavírus-helyzet Törökországban
Az országban június 9-re 6 454-gyel, 5 306 690-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma
és 87-tel, 48 428-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20.
óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 78 429 aktív esetet tartanak nyilván.
Újabb 135 milliárd köbméter földgázt talált Törökország a Fekete-tenger alatt
A török Fatih fúróhajó újabb földgázkészletet, ezúttal 135 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt,
amellyel a térségben eddig felfedezett mennyiség 540 milliárd köbméterre emelkedett. Három lépésben tervezik a
szárazföldre szállítani a földgázt. Első lépésként kitermelő rendszert telepítenek a tengerfenékre, majd felépítik a
szárazföldi feldolgozóállomást, végül pedig lefektetik a kettőt összekötő vezetéket. Törökország azon dolgozik, hogy
2023-ban, a köztársaság kikiáltásának századik évében, használatba helyezze a fekete-tengeri földgázt.

Török beruházással jön létre új ipari park Kaposváron
Két ipari parkot is létrehoznak a somogyi megyeszékhelyen: az egyiket egy 170 hektáros területen alakítják ki, valamint
bővítik a keleti ipari parkot is. Kaposváron jön létre a Sisecam csoport első európai üvegcsomagolóanyag-üzeme. A
somogyi megyeszékhelyen 73 milliárd forintos beruházást hajt végre a török cég. A fejlesztéshez a kormány 12,5 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelynek nyomán 330 új munkahely jön létre. A Sisecam Törökország
egyik legnagyobb múltú ipari cégcsoportja, amely mára globális szereplővé vált, 150 országba exportálja termékeit,
valamint 14 országban 43 gyárral rendelkezik. Magyarországon a mostani beruházásnak köszönhetően évente 330 ezer
tonna üveg-csomagolóanyagot állítanak majd elő. Mindez jelentősen kihat majd a magyar üvegiparra, valamint a
magyar üveggyártás fejlődésére.

Törökországban 13,9%-os volt a munkanélküliség áprilisban
Törökországban 13,9%-os volt a munkanélküliség áprilisban, ami 0,9 százalékponttal magasabb az előző havinál. A 15
éves és annál idősebb munkanélküliek száma áprilisban 275 000-rel, 4,5 millióra nőtt áprilisban. A foglalkoztatási ráta
0,4 százalékponttal 44,2%-ra csökkent, ami 28,1 millió foglalkoztatottat jelent.
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Amerikai Egyesült Államok
Joe Biden kiszámítható kapcsolatra törekszik Oroszországgal
Az Egyesült Államok ismét itt van, elkötelezettsége a NATO mellett sziklaszilárd, és a világ demokráciái újból vállvetve
szállnak szembe a jövőjüket érintő legkeményebb kihívásokkal – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy Washington nem törekszik konfrontációra Oroszországgal.
70 év után az USA több olajat termelt, mint amennyit importált
Az Egyesült Államok 2020-ban 70 év után először vált nettó olajexportőrré, azaz több, az Egyesült Államok területén
kitermelt olajat szállítottak külföldre, mint amennyit importáltak. Az USA évtizedeken keresztül külföldi olajon élt, a
kormányzat 70 éve tartja számon az olajkereskedelem alakulását, de eddig nem volt olyan év, amikor ne lett volna
szükség olajimportra. Az olaj több forrásból érkezett, Mexikóból, Kanadából, Venezuelából és természetesen a KözelKeletről. Nem véletlenül van olyan jóban Szaúd-Arábiával az amerikai vezetés és az Irak elleni háborúban is lehetett némi
szerepe az olajkészleteknek.
Hiába a gazdagodás, alig fizetnek adót az amerikai topmilliárdosok
Tényleges vagyonuk gyarapodása után alig fizetnek adót az amerikai csúcsmilliárdosok. A számok brutálisak, a helyzet
viszont csalóka: a magyar szabályozás hasonló az amerikaihoz, csak a tengerentúli példák esetében az ember elhűl, ha
a számokat látja.
250 milliárd dolláros amerikai megaprogram Kína ellen
Az Egyesült Államok szenátusa döntése értelmében egy közel 250 milliárd dolláros (71,5 billió forint) program indul,
melynek célja az amerikai félvezetőgyártás és technológiai innováció fellendítése, hogy az ország megőrizze
versenyelőnyét Kínával szemben.
Ilyen az, ha Washington lecsap a kelet-európai korrupcióra
Korrupt bolgár „üzletembereket” és politikusokat, továbbá elsősorban a szerencsejátékhoz köthető 64 céget sújtott
szankciókkal az amerikai pénzügyminisztérium – alig egy hónappal a július 11-i előrehozott bulgáriai választások előtt.
Az Egyesült Államok átfogó korrupcióellenes szankciókat vezetett be magas rangú bolgár hatalomgyakorlók ellen,

miközben az Európai Unió nem képes szembeszállni a balkáni ország jogállamisági válságával – állapította meg a
Politico. Az érintetteket és családtagjaikat kitiltották az Egyesült Államokból, vállalkozásaik nem üzletelhetnek amerikai
cégekkel és bankokkal, esetleges amerikai vagyonukat pedig befagyasztják.
Ingyen sörrel buzdít az oltakozásra Joe Biden
Az amerikai elnök a függetlenség napjára 70%-os átoltottságot remél, és teljes nyitással kecsegtet, ehhez viszont
keményen a gázpedálra kell lépni júniusban – számol be az Associated Press. Az Egyesült Államok népességarányosan
hazánkhoz hasonló ütemben halad az oltási programmal: már a lakosság több mint fele legalább az első dózist
megkapta, ugyanakkor a kereslet lassan teljesen elapad.
A transzatlanti szövetséget erősítené Biden Európában
A demokratikus államok transzatlanti szövetségének megerősítését hangsúlyozta első európai útja és Vlagyimir Putyin
orosz elnökkel tartandó csúcstalálkozója előtt Joe Biden amerikai elnök. "Közösen fogunk reagálni arra a fenyegetésre,
amelyet Oroszország jelent az európai biztonságra az Ukrajna elleni agressziója óta" - fogalmazott az amerikai elnök a
The Washington Postban helyi idő szerint szombaton megjelent vendégkommentárjában.
Új Alzheimer-kór elleni gyógyszert hagytak jóvá az Egyesült Államokban
Az Alzheimer-kór elleni új gyógyszert hagytak jóvá az Egyesült Államokban. Az „Aduhelm” nevű gyógyszer nem a
demencia leggyakoribb formájának tüneteit, hanem a betegséget kiváltó okot célozza meg. Közel 20 éve ez az első
Alzheimer-kór elleni gyógyszer, amelyet jóváhagytak.
Amerikai jelentés: elképzelhető, hogy egy vuhani laborból szabadult el a koronavírus
Elképzelhető, hogy a koronavírus egy vuhani laborból szabadult ki – állapítja meg egy tavaly készült amerikai
kormányzati jelentés, mely a vírus genetikai vizsgálatán alapul. A Wall Street Journal (WSJ) által megszerzett
dokumentum további vizsgálatot kezdeményezett.
Szárnyal az amerikai tizenévesek foglalkoztatása
A tengerentúli vállalattulajdonosok tömegével veszik fel a fiatal dolgozókat, ahogy a világjárvány előtti élet kezd
visszatérni. Ennek eredményeképpen az amerikai kamaszok foglalkoztatása az 1953-as év óta nem látott arányokat
mutat, és 2008 óta nem dolgozott ennyi fiatalkorú az államokban – írja a The Wall Street Journal.
Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust
Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.
Az amerikai kormányzat a terrorizmussal azonos súlyú bűncselekményként kezelné ezután a zsarolóvírus-támadásokat,
melyek egyre komolyabb gondot jelentenek a tengerentúliak számára – írta meg a CNBC néhány kiszivárgott
dokumentum alapján.
Csökkentek a gyáripari megrendelések az Egyesült Államokban
Áprilisban egy éve az első alkalommal csökkentek a gyáripari megrendelések az Egyesült Államokban a kereskedelmi
minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau pénteki jelentése alapján. A gyáripari megrendelések 0,6 százalékkal
csökkentek áprilisban az Egyesült Államokban az előző havihoz képest, nagyobb mértékben a várt 0,2 százalékos
csökkenésnél.
Yellen szerint egy kamatemelés még jót is tenne Amerikának
Ha a jelenlegi folyamat kicsivel magasabb kamatszintekkel végződne, az az amerikai társadalom és a Fed számára is
előnyös lenne – mondta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a Bloombergnek. A politikus szerint a Bidenkormányzat jelentős fiskális csomagja könnyen lehet, hogy idén és jövőre magasabb inflációt okoz majd, ez azonban
nem lenne tragédia.
Egyre több tinédzser kerül kórházba Covid-fertőzés miatt
Egyre több tinédzser kerül kórházba koronavírus különböző variánsai miatt az Egyesült Államokban. Az amerikai
Járványvédelmi Központ (CDC) arra biztatja a szülőket, hogy oltassák be gyermekiket. Összefüggés lehet a koronavírus-

fertőzés variánsai és aközött, hogy március-áprilisban egyre több tinédzser került kórházba az Egyesült Államokban
Covid-19-fertőzés miatt – mondta pénteken a CNBC-nek Scott Gottlieb, az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) volt vezetője.
Amerika megint olyat húzott, ami rendkívül bosszantja majd Kínát
Az Amerikai Egyesült Államok 750 ezer koronavírus elleni védőoltást ad majd Tajvannak - jelentette be a szigeten tett
látogatásán Tammy Duckworth szenátor. A lépés alighanem rendkívül zavaró lesz a kínai vezetés számára, amely saját
területeként kezeli Tajvant, és bár az egészségügyi válsághelyzetben humanitárius segítségről van szó, Kína alighanem
kifejezi majd nemtetszését.
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Kanada
Több ezren vonultak utcára a lezárások elleni tüntetéseken Kanadában
Miközben az Egyesült Államokban sorra oldanak a járványügyi óvintézkedéseken, északi szomszédjuk, Kanada
kormánya kitart a szigorítások sikeressége mellett, és újabb zárlatokat jelentettek be. Montrealban több ezren lepték el
a város tereit és utcáit, azt skandálva, hogy “szabadságot a népnek”, miközben a St. Laurent sugárút felé meneteltek
békésen, hatalmas transzparensekkel a kezükben – adta hírül a Montreal Gazette. A demonstrálók csupán egy kisebb
hányada viselt magán maszkot, holott ez szabadtéren kötelező lenne.
Kanada arra kényszerítené a techcégeket, hogy a hazai előadókat részesítsék előnyben
Kanada arra akarja kényszeríteni a Youtube-ot, a TikTokot és más streaming szolgáltatókat, hogy az ország művészei
nagyobb számban jelenjenek meg a platformokon. Digitális jogi szakértők és korábbi kormánytisztviselők szerint ez
lehet a legdurvább intézkedés, amit nyugati ország eddig meglépett az internet szabályozásával kapcsolatban.
Kanadában elkezdik a vakcinák keresztezését
AstraZeneca-vakcina után második oltásként Pfizer vagy Moderna jöhet. A Kanadai Immunizációs Tanácsadó Bizottság
(NACI) kedden módosította addigi Covid-protokollját, és azt javasolja, hogy azok, akik AstraZeneca-oltást kaptak az első
dózisban, a másodikban a Pfizer–BionNTech vagy a Moderna vakcináját kaphassák meg – írja az Index. A portál cikke
megjegyzi, a módszert keresztoltásnak hívják, és hosszú ideje folyik a diskurzus arról, hogy ezzel a megoldással akár
fokozni lehet a védőoltás hatékonyságát.
FORRÁS:
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Latin-Amerika
Dél-Amerikában továbbra sem javul a járványhelyzet
Dél-Amerika továbbra sem lélegezhet fel, mind az északi országokban, mind a hidegebb, „téli” időszakra készülő déli
államokban új erőre kapott a járvány. Brazíliában még mindig napi 87 ezer fertőzöttet regisztrálnak 2400 halálesettel.
Argentínában új erőre kapott a járvány napi 29 ezer beteggel, és ezúttal a két szomszédos országban, Uruguayban és
Paraguayban is erőre kapott a járvány napi több mint 3000 fertőzöttel. Peruban és Chilében sem lélegezhetnek még fel,
a napi esetszámok 3200, illetve 5300 fertőzött.
Fertőzési rekordok Kolumbiában, Argentína és Brazília Szputnyikkal operál
Újabb fertőzési rekord dőlt meg Kolumbiában pénteken, sorban a negyedik napon regisztrálnak minden addiginál több
koronavírus-fertőzöttet. Az egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában harmincezer
új fertőzéses esetet regisztráltak, az előző napi szám pedig ugyancsak rekord volt, akkor 28 624 beteget vettek
nyilvántartásba. Argentínában megkezdődött pénteken a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag gyártása. A
brazil egészségügyi felügyelet (Anvisa) jóváhagyta pénteken a koronavírus elleni Szputnyik V orosz fejlesztésű vakcina
importját és korlátozott alkalmazását az országban.
Erős üzenetet küldött Amerika alelnöke Latin-Amerika lakosságának: ne jöjjetek! Ne jöjjetek!
Kamala Harris, amerikai alelnök első külföldi útja Guatemalába vezetett, ahol a helyi elnökkel való egyeztetés után egy
sajtótájékoztatón kérte a régió lakosságát arra, hogy ne menjenek az Egyesült Államokba. Kamala Harris alelnök
Alejandro Giammattei elnökkel tartott közös sajtótájékoztatót, mely során azt mondta, hogy célja Biden elnökkel az,
hogy „segítsenek reményt találni otthon Guatemala lakosainak.” Hozzátette: Egyértelművé akarom tenni azoknak a
régióban, akik az amerikai-mexikói határra vezető veszélyes utat meg akarják tenni: ne jöjjetek! Ne jöjjetek!
Felrobbant a kriptobányászat Argentínában az olcsó áram miatt
Bár idén számos országban fellendült a kriptobányászat, a rendkívül alacsony közüzemi díjak és a tőkekontroll újbóli
megjelenése segít az argentin bányászoknak igen komoly profitokat elérni.
FORRÁS:
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Afrika és Közel-Kelet
Etiópia: koronavírus hírek
Az Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint az országban eddig 272.285 koronavírusos esetet regisztráltak,
4.185-en haltak meg a fertőzés következtében.
Ghana: csúcstechnológiájú i cég drónokkal szállít oltásokat
A koronavírus-járvány elleni globális küzdelem keretében egy Zipline nevű csúcstechnológiájú szállító cég drónokat
szállít Nyugat-Afrikába, Ghána legtávolabbi sarkaiba, hogy több ezer COVID-19 vakcinát juttasson el a területre. A
társaság célja 2,5 millió adag leadása, elsősorban az ország vidéki lakosság szükségletét fedezi.
Szenegál: megkezdik a Covid-19 vakcinák gyártását
Szenegál sikeresen csatlakozott az egyre növekvő afrikai országok listájához, hogy biztosítsa a Covid-19 vakcinák jövő
évi gyártásának szabadalmi jogát. A nyugat-afrikai ország június 7-én írt alá egy megállapodást az Univercells belga
biotechnológiai csoporttal, hogy a jövő évtől kezdve állítsák elő az oltóanyagot.

Uganda: hirtelen berobbant a koronavírus-járvány, szigorú korlátozásokat rendeltek el
Ugandában ismét korlátozásokat jelentettek be a koronavírus-járvány miatt, mert az utóbbi két hét alatt annyit romlott
a helyzet, mint az első hullámban hónapok alatt. A korábbi hullámban három-négy hónap után volt annyi súlyos és
válságos állapotú betegünk, mint most két hét alatt - mondta Yoweri Museveni elnök június 6-i televíziós beszédében.
Bejelentette, hogy 42 napig tilos a gyülekezés, zárva lesznek a templomok és a mecsetek, ismét legfeljebb húsz fő vehet
részt egyszerre az esküvőkön és temetéseken, egyes megyék között leáll a tömegközlekedés, és autónként legfeljebb
hárman utazhatnak együtt.
Összeállt a szivárványkoalíció Izraelben
Neri Zilber a Foreign Policy hasábjain mutatja be az új izraeli „szivárványkoalíciót”, s betekintést nyújt az ország
belpolitikájába. A zsidó államban márciusban tartottak legutóbb parlamenti választásokat. Az izraeli állampolgárok két
éven belül negyedszerre járulhattak az urnákhoz. Az ismételt választásokra azért került sor, mert a bejutó pártok nem
tudtak megállapodni egy életképes kormánykoalícióról, amelynek többsége lenne a Kneszetben. A koalíciós tárgyalások
és a választások között/óta a Likud vezette ügyvivő kormány irányította Izraelt.
Koronavírus: Izraelben a 12-15 éveseket is beoltják
Izraelben vasárnaptól megkezdték a 12-15 éves korosztály koronavírus elleni oltását - jelentette a Jediót Ahronót című
újság hírportálja, a ynet. Csekély érdeklődés övezi a lap szerint a tizenévesek oltását, vagyis csak néhány ezren kértek
időpontot a négy betegbiztosító egyikében, hogy beoltsák őket a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett
vakcinájával.
Marokkó is elfogadja a magyar védettségi igazolványt
Magyarország és Marokkó megállapodott, hogy kölcsönösen elismeri egymás védettségi igazolásait – jelentette be
szerdán a marokkói fővárosban, Rabatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nászer Burita marokkói
külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján. Csütörtöktől a beoltott magyar állampolgárok szabadon, karantén- és
tesztkötelezettség nélkül utazhatnak be Marokkóba, ahogy a beoltott marokkói állampolgárok is szabadon, karanténés tesztkötelezettség nélkül utazhatnak Magyarországra – mondta Szijjártó Péter.
Hajlandó a világ két nagy olajkitermelő országa visszafogni olajipari beruházásait?
Különös és igen éles szóváltás alakult ki a globális energiaszektorban. Oroszország és Szaúd-Arábia ugyanis igen kemény
szavakkal utasította el a Nemzetközi Energiaügynökség arra vonatkozó felvetését, hogy le kellene állítani az olaj- és
gázipari beruházásokat. Abdulaziz bin Salman a fentiek mellett közölte, Szaúd-Arábia alacsony költségek mellett képes
olajat és földgázt kitermelni, miközben megújulókat is termel. A szaúdi energiaminiszter szavaiból ugyancsak az derül
ki, hogy szerinte a világnak el kellene fogadnia az energiamix realitását.
A tengervízből vonhatják ki az akkumulátorok legfontosabb nyersanyagát
A szaúd-arábiai Abdullah Király Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói kifejlesztettek egy szerintük
gazdaságilag életképes rendszert a tiszta lítium tengervízből történő kinyerésére. A mostani bejelentés azért is jelenthet
áttörést, mert a korábbi kísérletek a lítium fém nátriummal, magnéziummal és káliummal alkotott keverékéből való
kinyerésére eddig nem hozott jó eredményeket, amikor tengervíznél alkalmazták az elektrolizáló rendszereket.
A tunéziai elnök szerint Európa is felelős a migrációs helyzetért
A migrációt nem lehet kizárólag biztonsági szempontból kezelni, és fel kell vetni Európa felelősségét is a jelenségben ezt Tunézia elnöke mondta az Euronewsnak Brüsszelben, ahol az uniós intézmények vezetőivel tanácskozott. Kais Saied
szerint európai bűnbandák bátorítják az utazásra menedékkérőket, akik kihasználják és megfosztják alapvető jogaiktól
ezeket az embereket.
Blinken: továbbra is érvényben maradhat több száz, Iránnal szembeni amerikai szankció
Több száz, Iránnal szembeni amerikai szankció maradhat érvényben akkor is, ha Teherán és Washington visszatér a
nukleáris megállapodás betartásához - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedden a szenátusban,
bizottsági meghallgatásán. "Arra számítok, hogy ha visszatérünk a JCPOA (az atomalku hivatalos neve: Joint

Comprehensive Plan of Action, azaz Közös Átfogó Cselekvési Terv) betartásához, akkor is több száz szankció marad
érvényben, beleértve a Trump-adminisztráció által bevezetett szankciókat is" - fogalmazott a tárcavezető.
Katar szinte teljesen felkészült a 2022-es világbajnokságra
Katar teljesíti a 2022-es labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit, és jelenleg 95 százalékos a
felkészültsége - jelentette ki az arab ország illetékes pénzügyminiszter-helyettese. A szentpétervári nemzetközi
gazdasági fórumon jelen levő Szaud bin Abdullah al-Attijah az RBC orosz üzleti tévécsatornának nyilatkozva
hangoztatta, hogy csaknem teljesen befejezték a vb-vel kapcsolatos építkezéseket, a stadionokat illetően a
zárószakasznál tartanak.
Homokkal a túlélésért a Földön vagy akár a Marson is
A világ minden pontjáról érkeztek tudósok Dubajba, hogy kutassák a sivatagban rejlő potenciált – amelynek segítségével
fejleszthetünk a Földön, vagy akár egy másik bolygón is. Jelenleg egy olyan eljárást vizsgálnak, amely
mikroorganizmusok enzimjeinek felhasználásával alakítaná a homokot téglává. Az eljárás a karbamid hidrolízisére
szolgáló enzimet hoz létre, amely egy hozzáadott kalciumforrással együtt úttörő eredményekhez vezethet.
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Ausztrália
Az ausztrál Virgin légitársaság a határok nyitását követeli, akkor is, ha néhány ember belehal
A Virgin Australia légitársaság vezérigazgatója nemrég elmondta, hogy nem ért egyet az ausztrál kormány
döntésével, miszerint 2022 közepére tervezik az ország újranyitását. Úgy gondolja, hogy a kijelölt időpont előtt meg
kell nyitni a határokat, még akkor is, ha „néhány ember meghalhat”. Jayne Hrdlicka azt is elmondta, hogy mindaddig,
amíg az oltottság szintje elég magas és a veszélyeztetett korosztály, illetve krónikus betegek védve vannak, az
országnak vállalnia kell a 2022 nyaránál korábbi nyitás kockázatát.
Tucatjával pusztulnak a madarak Ausztráliában: már az égből is hullanak
Madarak tucatjai pusztultak el az egérinvázió elleni mérgektől az ausztráliai Új-Dél-Walesben - írta a The Guardian
online kiadása. Az új-dél-walesi környezetvédelmi hivatal (EPA) arra kérte a lakosokat, hogy legyenek óvatosak az
egyre növekvő egérinvázió elleni harcban, figyeljenek a méreg mennyiségére és a kihelyezésre.
Nem oltottak, most futótűzként terjed a vírus Ausztráliában
Nem sikerült letörni a kezdődő járványhullámot egy hetes zárlattal Melbourne-ben, így meghosszabbítják a
korlátozásokat Ausztrália második legnépesebb városában. Ausztrália szinte vírusmentes volt már az utóbbi
hónapokban, de valaki behurcolta az indiai mutánst, és mivel alacsony az átoltottság, így nagyon könnyen terjed –
hangzott el az M1 Híradójában.
FORRÁS:
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Új-Zéland
Auckland a világ legélhetőbb városa
Auckland a világ legélhetőbb városa, a The Economist Intelligence Unit felmérése szerint. Az agglomerációval együtt
1,4 milliós új-zélandi város 96 pontot gyűjtött be. Nem sokkal maradt le Japán második legnépesebb metropolisza, a
19 milliós Oszaka, 94,2 ponttal. A bronzérmet Adelaide csípte el: a mintegy 1,3 millió lelket számláló ausztrál város, a
kontinens ötödik legnagyobb települése, 94 pontot szerzett, írta a CNBC.
Új-Zélandon bevált a szigor
Új-Zéland határai szigorú lezárásával, gyorsan és szigorúan elrendelt korlátozásokkal viszonylag sikeresen tartotta
kordában a koronavírus terjedését. Az országban a járvány kezdete óta mintegy 30 ezer fertőzöttet fedeztek fel, és
ezernél kevesebben veszítették életüket Covid–19-ben – számolt be az MTI.
Az áfa rendszere Új-Zélandon 2.
Új-Zélandon jelenleg két adókulcsot kell alkalmazniuk az adóalanyoknak, a normál kulcsos, amit jelenleg 15%-ot
jelent, míg a 0%-os kulcs a másik. Ezen felül az adórendszer ismeri a mentes értékesítés/beszerzés fogalmát is, amely
értékesítések/beszerzések nem jelentendők az áfabevallásban.
FORRÁS:
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