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
Koronavírus-helyzet Albániában
Az országban május 19-re 24-gyel, 132 095-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
2-vel, 2 438-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 2 417 aktív esetet tartanak nyilván.
Albánia kereskedelmi hiánya éves szinten 24%-kal nőtt január és április között
Albánia kereskedelmi hiánya 2021 első négy hónapjában éves összehasonlításban 24%-kal nőtt, elérve a 116 milliárd
leket (40,5 millió USD / 33,3 millió EUR). Az export 34,9%-kal 109 milliárd lekre, míg az import 29%-kal 225 milliárd lekre
növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A kereskedelmi hiány csak áprilisban 34 milliárd lek volt, ami 59,4%-os
emelkedés éves szinten. Továbbra is Olaszország maradt a fő kereskedelmi partner, az albán export értéke elérte a 48
milliárd leket, az Olaszországból származó import értéke pedig 58,3 milliárd leket tett ki.
Albánia EU-harmonizált éves inflációja 2,1%-ra gyorsult áprilisban
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe áprilisban 2,1%-kal emelkedett, miután márciusban éves szinten 1,4%-kal
nőtt. Havi összehasonlítás alapján a mutató a márciusi 0,8%-os növekedést követően áprilisban 0,1%-kal emelkedett.
2020-ban csökkent az egy főre jutó jövedelem Albániában a válság következtében
Az IMF adatai szerint Albániában a koronavírus-járvány okozta válság következtében 2019-hez képest 316 USD-vel, 14
218 USD-re esett vissza az egy főre jutó jövedelem 2020-ban. Ezzel, az utóbbi két évtized tekintetében, most először
csökkent a mutató, de az IMF szerint idén 1000 USD-vel nőhet az érték. A nyugat-balkáni térségben ennél csak
Koszovóban rosszabb a helyzet, ahol az egy főre jutó jövedelem mindössze 11 200 USD, míg a régió vezetője
Montenegró 19 200 USD-vel, Szerbia pedig a második helyen áll 19 100 USD-vel. Koszovó és Albánia Európa
legszegényebb országai közé tartoznak az 1 főre jutó GDP tekintetében is, előbbiben a mutató értéke 11 200 USD, míg
utóbbiban 14 200 USD.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/albania-among-poorest-countries-in-europe-even-in-2020
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/

Ausztria
Hogyan utazhatunk Ausztriába? Megjött a döntés
Ausztria szerdától enyhít a koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási korlátozásokon, és a karanténkötelezettség
helyett elfogadnak minden olyan hivatalos igazolást, amely bizonyítja, hogy a beutazni szándékozót már beoltották
vagy átesett a koronavírusos fertőzésen. Ezek hiányában továbbra is egy negatív teszt a belépés feltétele - derült ki keddi
bécsi bejelentésekből.
Ausztriában kinyitottak az éttermek és a hotelek
Ausztriában szerdán kinyitottak a fél évvel ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek,
hotelek, kulturális és sportlétesítmények is. Ausztria-szerte 40 000 vendéglátó egység és 68 400 hotel és panzió nyitotta
meg újra kapuit a vendégek előtt. Az Österreich című napilap felmérése szerint 41 százaléka a megkérdezetteknek annak
örül a legjobban, hogy végre barátokkal beülhet egy kávézóba vagy étterembe.
Heti háromszor tesztelik a diákokat Ausztriában
Ausztria már készül a szerdai nagy nyitásra. Az országban hétfőtől újra jelenléti oktatás zajlik az iskolákban, a diákokat
heti háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken is gyorstesztelni kell. „Ez nagyjából 20-25 percet vesz igénybe, ráadásul

most matricát is kell tenni a tesztlapra, szóval heti háromszor az első fél óra kapásból elmegy – de legalább a diákoknak
lesz érvényes igazolásuk, hogy teszteltek” - mondta a Goethe Gimnázium igazgatója.
Lezárult a laboratóriumi fázisa az osztrák–magyar vakcinafejlesztésnek
Néhány hónapja kezdték meg a vakcinafejlesztési kísérleteiket a Cebina osztrák biotechnológiai vállalattal, a kísérletek
laboratóriumi szakasza lezárult, mondta el Jakab Ferenc a PTE videójában. Fel kell készülni arra, hogy az oltások
komponenseit módosítani kell, amelyek tartalmazzák az új variánsokat is. Ez az mRNS vakcinák esetén egy kis művelet,
mert elég ismerni a genetikai állományokat, de az első generációs oltóanyagoknál elölről kell kezdeni a munkát.
Nem oltanak többet Astrával az osztrákok
Júniusban végleg kivonják az AstraZeneca koronavírus vakcináját az oltási programjukból az osztrákok. A döntésről
Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter beszélt egy televíziós interjúban. Június elejéig valószínűleg
még beadjuk az első oltásokat az AstraZenecával, de utána vége– mondta. Hozzátette: azok, akik eddig megkapják az
első oltást, az AstraZenecából fogják megkapni majd a másodikat is. A későbbre tervezett emlékeztető oltásoknál
viszont már valamilyen más oltóanyagot fognak beadni az embereknek.
Az osztrák gazdaság első negyedévi fejlődése és a közeljövő növekedési esélyei
A bécsi Wifo gazdaságkutató intézet legutóbbi, április végén nyilvánosságra hozott első becslése szerint Ausztria
gazdasági teljesítménye 2021 első negyedévében – az euró-övezet országaiban tapasztalt negatív átlaggal ellentétben
- 0,2 százalékkal meghaladta az előző negyedévit. Éves összehasonlításban azonban az idei első háromhavi teljesítmény
2,7 százalékkal elmaradt a múlt év január és március közöttitől; (megjegyezve, hogy az volt az az időszak, amikor a
koronavírus-járvány első, a gazdaságra gyakorolt negatív hatásai megjelentek).
Egyelőre maradhat Kurz az osztrák kancellár
Az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hétfőn bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Sebastian Kurz kancellár
(Osztrák Néppárt, FPÖ) ellen, melyhez a parlament rendkívüli ülésén a többség nem csatlakozott. Mivel az indítványt a
többi ellenzéki párt sem támogatta, szavazásra nem került sor.
FORRÁS:
www.euronews.com
www.index.hu
www.mkik.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
Belgium kormánya meghosszabbította az átmeneti munkanélküliség rendszerét szeptember 30-ig
A belga kormány számos, a koronavírus-járvány következtében bevezetett támogatási intézkedésről döntött, így a
Belgiumban népszerű és sikeres intézkedést, az átmeneti munkanélküliséget is meghosszabbította szeptember 30ig.Tekintettel arra, hogy a gazdaság beindulása még bizonytalan, remélhetőleg az utolsó ilyen jellegű
meghosszabbításra lesz szükség – közölte kedden a miniszterelnöki sajtóiroda. Az intézkedések meghosszabbítása
kiegészül az április 21-én meghirdetett egyéb ösztönző és támogató kormányzati intézkedésekkel, mint pl. a szállodai
és vendéglátóipari Áfa csökkentésével vagy a vakációs hozzájárulás járulékok és adó alóli mentesítésével.
Belgiumban nagy a különbség a települések között az átoltottság szempontjából
Nagy az eltérés Belgiumban a települések lakosságának átoltottsága szempontjából. Az ország francia ajkú
tartományában és Brüsszelen belül is van olyan település ill. városrész, ahol már a 20%-ot is meghaladta a beoltott
lakosság aránya, ugyanakkor olyan is akad, ahol alig haladja meg az 5%-ot. Az okok között szerepel a relatív szegény
lakosság (pl. Brüsszel Molenbeek városnegyed), valamint az információhiány (alacsony a lakosság számítógépes
hozzáférési aránya) és kommunikációs nehézség (pl. ahol a lakosság kis hányada beszéli a 2 hivatalos nyelvet). Belgium
Vallónia tartományában a 18 év feletti lakosság 45,2%-a kapta már meg az első, 14,4%-a pedig már a második oltást is.

Hollandiában a koronavírus-válság pénzügyi feszültséget teremt a kormány és a lakosság között
A Holland Kormány évek óta sikeres megtakarító pénzügyi politikáját teljesen felborította a koronavírus-válság, hiszen
számos váratlan kiadást kellett eszközölnie. A napokban a Holland Számvevőszék is megkérdőjelezte a kiadások
helyénvalóságát és jogszerűségét. A kabinet 27,8 milliárd eurót költött különböző segély- és helyreállítási csomagokra,
13 milliárd euró összegben pedig adóhalasztást adott, így az amúgy is a tervezettnél kevesebb adóbevétel ezáltal is
csökkent. 5 éve először fordult elő Hollandiában, hogy többlet helyett költségvetési hiány keletkezett. Az államadósság
2019-ben még 50 % alatt volt, de 2020-ban a bruttó hazai termék 54,5 százalékára emelkedett.
Az első negyedévben 24%-kal nőtt Hollandia exportja az Egyesült Királyság irányában
A holland gyártmányú termékek exportja 24%-kal nőtt az Egyesült Királyságba az idei év első negyedévben az előző év
azonos időszakához képest, így 5,7 milliárd euró forgalom realizálódott – jelentette a Holland Statisztikai Hivatal (CBS:
Centraal Bureau voor de Statistiek). Az Egyesült Királyságba irányuló teljes export azonban változatlan maradt, és még
mindig jóval a 2019-es szint alatt van, még mielőtt a koronaválság és a Brexit bekövetkezett volna. Hollandiában
kimagaslóan magas az Egyesült Királyságba irányuló export, amelyben a holland vállalatok 60%-a érintett.

FORRÁS:
www.lecho.be
www.rtl.be
www.nu.nl

Bosznia-Hercegovina
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re Bosznia-Hercegovinában 172-vel, 202 847-re növekedett, a
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 16-tal, 9 086-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április
18. óta csökken, jelenleg 22 973 esetet tartanak nyilván.
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 4%-kal nőtt az átlag nettó havi fizetés márciusban
Bosznia-Hercegovinában az átlag nettó havi fizetés márciusban éves szinten 4,1%-kal, 989 BAM-ra nőtt (618 USD / 505
euro). Havi összehasonlítás alapján az átlag nettó havi fizetés nominálisan 0,2%-kal, reálértéken pedig 2,1%-kal
emelkedett márciusban. Az átlag bruttó havi fizetés nominálisan 4,8%-kal nőtt éves szinten, elérve az 1537 BAM-ot.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/

Bulgária
Koronavírus-helyzet Bulgáriában
Az országban május 19-re 361-gyel, 415 687-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
37-tel, 17 416-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 28 490 aktív esetet tartanak nyilván.
Bulgáriában éves szinten 1,8%-ra lassult a GDP-csökkenés az első negyedévében
Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) éves szinten 1,8%-kal esett vissza 2021 első negyedévében, 2020 negyedik
negyedévében még 3,8%-kal csökkent éves összevetésben. Negyedéves szinten a bolgár GDP 2,5%-kal nőtt a januármárciusi időszakban, miután a tavalyi negyedik negyedévben 2,2%-kal emelkedett. Bulgária GDP-je folyó áron 26,4
milliárd levát (16,5 milliárd USD / 13,5 milliárd EUR) tett ki az első negyedévben.

Nőtt a bolgár folyó fizetési mérleg hiánya az első negyedévben
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 163,5 millió euró (199,7 millió dollár) volt 2021 első negyedévében, szemben a
2020 azonos időszakában mért 291,6 millió eurós többlettel. A hiány a 2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP)
0,3%-ának felelt meg.
Bulgáriában 2%-ra nőtt az infláció áprilisban
Bulgáriában éves szinten 2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak áprilisban a márciusi 0,6%-os növekedést követően. Havi
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak áprilisban 0,7%-kal, az előző hónapban pedig 0,1%-kal nőttek.
Bulgáriában 6,3%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta az első negyedévben
Bulgáriában 6,3%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta 2021 első negyedévében, míg az előző év azonos időszakában 4,6%
volt az arány. A 15-29 éves korosztályban a munkanélküliségi ráta, az előző évi 7,9%-ról 11%-ra nőtt.
Bulgáriában 11%-kal nőtt az átlagos havi bruttó bér az első negyedévben
Az átlagos bruttó havi bér Bulgáriában éves szinten 11%-kal 1462 levára (906 USD / 747 EUR) emelkedett 2021 első
negyedévében. Negyedéves összehasonlítás alapján az átlagos bruttó havi bér 1,7%-kal nőtt a vizsgált időszakban.
A bolgár Cargo Air lesz a Boeing 737-800SF áruszállító első európai üzemeltetője
A budapesti repülőtérről is rendszeresen üzemelő bolgár Cargo Air légitársaság lesz az amerikai Aeronautical Engineers
(AEI) által átalakított Boeing 737-800SF áruszállító változat első európai üzemeltetője. A 737-800SF fedélzetén 11 teljes
méretű konténerpozíciót alakítottak ki, itt 23 904 kilogramm árut tud szállítani. A szófiai központú áruszállító
légitársaság flottájában jelenleg három Boeing 737-300F és nyolc Boeing 737-400F repülőgép teljesít szolgálatot.
FORRÁS:
https://airportal.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria

Csehország
Csehországban továbbra is enyhül a járvány, rövidesen nyithatnak a szállodák, a színházak és a mozik is
Továbbra is enyhül a koronavírus-járvány Csehországban, kedden 1250 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a
laboratóriumok. Ez mintegy ötszázzal alacsonyabb, mint az előző hét eleji számok - derült ki a cseh egészségügyi
minisztérium honlapján szerda reggel közölt statisztikákból.
Jóváhagyta a nemzeti helyreállítási tervet a cseh kormány
Jóváhagyta a koronavírus-járvány okozta válság miatt szükségessé vált nemzeti helyreállítási tervet a cseh kormány,
ennek keretében mintegy 200 milliárd koronát (2770 milliárd forintot) fektet be az állam az országban - közölte Karel
Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn a Twitter internetes közösségi oldalon.
Az oroszok mostantól hivatalosan is barátságtalan országként kezelik Csehországot
Az Egyesült Államok mellett Csehország is felkerült a „barátságtalan államok” hivatalos orosz listájára a diplomaták
kiutasítása miatt. A listára Putyin április 23-ai rendelete alapján olyan országok kerülnek, amelyek „barátságtalan
cselekedeteket hajtottak végre az Oroszországi Föderációval, annak állampolgáraival, illetve jogi személyeivel
szemben”. A rendelet alapján megtilthatják, hogy a listán szereplők orosz területen toborozzanak munkatársakat a
nagykövetségeikbe és más képviseleteikre. A pénteki döntés alapján a csehek legfeljebb 19 helyi munkaerőt
foglalkoztathatnak, az Egyesült Államok pedig egyet sem – írja az MTI.
Csehországba is szabadon utazhatnak a beoltott magyarok
Csehországgal is létrejött a megállapodás, így holnaptól immár mindenfajta karantén-, vagy tesztelési kötelezettség
nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter
a közösségi oldalán pénteken hajnalban.

FORRÁS:
www.parameter.sk
www.profitline.hu
www.telex.hu
www.index.hu

Egyesült Királyság
A brit felnőttek több mint 70 százalékát beoltották
A szerdán ismertetett legfrissebb adatok szerint a brit felnőtt lakosság több mint 70 százaléka megkapta a koronavírus
elenni oltás első dózisát, és csaknem 40 százaléknak mindkét adagot beadták.
A briteknek nem javasolják, hogy sárga kategóriás országokban nyaraljanak
A brit miniszterelnök arra intette szerdán a külföldre készülőket, hogy ne vakációzzanak olyan országokban, amelyek a
külföldi utazásokra e héten életbe léptetett új szabályozás alapján a sárga kategóriába kerültek. Jelenleg ebben a
kategóriában van Magyarország is csaknem az összes többi EU-tagállammal együtt.
Elhalaszthatják a nyitást a britek
A brit egészségügyi miniszter fontolóra veszi, hogy a június 21-re kitűzött „Felszabadulás napját” elhalasztják a
koronavírus indiai mutációjának aggasztó mértékű fertőzése miatt. A Guardian idézi Matt Hanock egészségügyi
minisztert: „Az új mutáció miatt nem kizárt, hogy újratervezzük a nyitást az elvégzendő koronavírus-tesztek
eredményeitől függően.”
Hatvanötmillió brit szabadult ki a karanténból
Ismét szabad az ölelés Nagy-Britanniában, a baráti társaságok pedig újra beülhetnek egy korsó sörre kedvenc
pubjukban. Hétfőn újra megnyitott a brit gazdaság, ami 65 millió embernek jelent kiszabadulást a négy hónapos
koronavírus-járvány miatti karanténból.
Nagy-Britanniában megszűnt a külföldi utazások eddigi teljes tilalma
Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott
elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt
terjedése miatt.
A brit éttermek tíz százalékát tönkretette a járvány
A nagy-britanniai éttermek csaknem tíz százaléka tönkrement a koronavírus-járvány tavaly tavaszi elhatalmasodása óta
- áll két üzleti és szakmai tanácsadó cég vasárnap ismertetett átfogó közös felmérésében. Az AlixPartners és a CGA a
brit kormány által a járvány megfékezését célzó korlátozások feloldására kidolgozott menetrend következő, hétfői
nyitási időpontja elé időzítette a tanulmány közzétételét.
Megválasztották Észak-Írország új miniszterelnökét
Edwin Poots tartományi mezőgazdasági minisztert választották pénteken az észak-írországi felekezetközi koalíciós
kormány nagyobbik pártja, a koronahű protestáns Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetőjévé. Ez azt is jelenti, hogy
a jövő hónap végétől Poots lesz Észak-Írország új miniszterelnöke.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.index.hu
www.vg.hu
www.kitekinto.hu
www.profitline.hu

Észak-Macedónia
Észak-Macedónia újabb vakcinaszállítmányt kapott az EU-tól
Újabb 9360 adagot kapott Észak-Macedónia a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltásából május 18-án - ez a második
szállítmány, amelyet a nyugat-balkáni ország az Európai Uniótól kapott. Az első ötezer adagot május 4-én adta át
Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos az ország vezetésének. Az EU összesen 119 213 adag vakcinát ígért ÉszakMacedóniának segítségként a koronavírus elleni harchoz. Észak-Macedóniában május 19-re 87-tel, 154 891-re
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 17-tel, 5 249-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek
száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 3 143 aktív esetet tartanak nyilván.
1,6%-kal csökkent az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma márciusban
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma márciusban éves szinten 1,6%-kal, 10 947-re csökkent. A külföldi
turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma 25 198-ra emelkedett, ami 13,8%-os növekedést jelent éves
összevetésben. A külföldi turisták 16,4%-a Szerbiából, 13,2%-a Koszovóból, 11,3%-a pedig Albániából érkezett. Egy
kacsolódó hír szerint Észak-Macedónia nemzetközi repülőterein, Szkopjében és Ohridban az utasok száma éves szinten
53%-kal, 205 050-re csökkent 2021 első négy hónapjában.
FORRÁS:
https://www.vajma.info/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/n-macedonias-skopje-ohrid-airports-jan-april-passenger-traffic-slumps-53-741493
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia

Franciaország
Franciaországban is megkezdődik a korlátozások fokozatos enyhítése
A vendéglátóhelyek teraszainak és a kulturális intézményeknek a megnyitásával Franciaországban szerdán
megkezdődik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldása, miután a járványügyi mutatók több mint
két hete csökkenő tendenciát mutatnak, az oltási kampány felgyorsulásával naponta több mint félmillió embert oltanak
be országszerte. A kormány bejelentette, hogy a turizmus beindítása érdekében a külföldieknek is ingyenesen áll
rendelkezésére a tesztelés az országban.
Ingyenes PCR-teszttel várja a turistákat Franciaország
A vendéglátóhelyek teraszainak és a kulturális intézményeknek a megnyitásával Franciaországban megkezdődik a
koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldása. "Az általános közérzet javításához hozzátartozik a
társadalmi kapcsolatok felvétele is" - mondta Jérome Salomon, az egészségügyi tárca járványügyi igazgatója egy
hétvégi lapinterjúban, megerősítve, hogy a javuló tendencia lehetővé teszi a korlátozások feloldásának megkezdését.
A francia állam 150 millió euróval támogatja a kulturális intézmények újranyitását
Miután a koronavírus-járvány miatt Franciaországban 202 napja zárva tartó kulturális intézmények szerdától csaknem
35 százalékos kihasználtság mellett nyithatnak újra, a bevételkiesés kompenzálására a kormány csaknem 150 millió
euróval (52,5 milliárd forint) támogatja az újrakezdést – jelentette be Roselyn Bachelot kulturális miniszter.
Az Air France – KLM van a legjobb helyzetben Európában a cég vezetője szerint
A Transavia átszervezése, a francia tengerentúli területek felé irányuló nagy forgalom és a prémium osztályon utazó sok
turista miatt az Air France-KLM-csoport van a legjobb helyzetben Európában – jelentette ki Benjamin Smith, a cég
vezérigazgatója. Elmondása szerint a kontinensen is az Egyesült Államokban és Kínában tapasztalt fellendülés várható,
amint a határok megnyílnak.

Kinyithattak a múzeumok és a teraszok Franciaországban
Május 19-én már a nyitás második szakaszába lépett az ország. A kijárási tilalom kezdete 21 órára tolódott és reggel 6
óráig tart. Megnyithattak az éttermek és bárok teraszai (a kapacitás 50%-áig, maximum 6 fő/asztal). Kinyithattak a
múzeumok, színházak és mozik (max. 800 fő beltéren, és max. 1000 fő kültéren). Immár látogathatóak a
sportesemények és sportlétesítmények (max. 800 fő beltéren, és max. 1000 fő kültéren).
Szentimentális az újranyitás Lyonban
Az esős idő ellenére is visszatértek a törzsvendégek a lyoni teraszokra. Franciaországban az éttermek a férőhelyek felére
fogadhatnak vendégeket, maximum 6 fős asztalokhoz, csak a teraszokon vagy a kerthelyiségekben. A La Chopinette
csaknem hét hónapon át tartott zárva, a vendéglátósok és a vendégek számára is megható volt az újranyitás.
Óriási biznisz a céges kerékpár Párizsban
A koronavírus első hullámát követően 67 % -kal emelkedett Párizsban a kerékpárt használók száma tavaly a 2019-es
adatokhoz képest, s minden bizonnyal ez a szám idén tovább növekszik majd.
FORRÁS:
www.portfolio.hu
www.infostart.hu
www.ma.hu
www.airportal.hu
www.turizmus.com
www.hu.euronews.com

Horvátország
Horvátországban két hétre meghosszabbították a korlátozásokat
Horvátországban május 15-től 31-ig meghosszabbították az érvényben lévő országos járványügyi intézkedéseket. A
vendéglátósok arra számítottak, hogy néhány megyében, ahol azt a járványhelyzet megengedi, engedélyezni fogják a
beltéri kiszolgálást. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: a próbaprojektek
eredményességétől teszik függővé a további nyitást. Május 13-án egy zágrábi étteremben 80 olyan ember részvételével
tartottak fogadást, akik már megkapták mindkét oltást, és a második dózis felvételétől legalább két hét telt el, május
15-én pedig egy próbalakodalmat is tartottak 120 fő részvételével.
A beoltottak száma elérte az egymilliót Horvátországban
Megvan az egymillió beoltott Horvátországban - tudatta Andrej Plenkovic kormányfő május 15-én. Egyúttal további
oltakozásra buzdította a lakosságot – ugyanis ahhoz, hogy Horvátországban június végéig be tudják oltani a felnőtt
lakosság felét, még legalább egymillió embernek kell megkapnia valamelyik vakcinát. Horvátországban május 19-re
695-tel, 352 692-re nőtt a koronavírus-járvány kitörése óta regisztrált megbetegedések száma, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig 36-tal, 7 828-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutatott,
de május 19-re enyhén nőtt, jelenleg 5 223 esetet tartanak nyilván.
Horvátország 3,8 millió eurót nyújt horvát és magyar cégeknek határon átnyúló projektekhez
A Horvát Kkv-k, Innovációk és Beruházások Ügynöksége (HAMAG-BICRO) 3,8 millió euró (4,6 millió dollár) támogatást
nyújt a horvát és a magyar cégeknek 12 határon átnyúló együttműködési projekt megvalósításához. A támogatást a
kiválasztott projektjavaslatokhoz a B Light program negyedik felhívásának keretében biztosítják.
A zágrábi repülőtér január-áprilisi utasforgalma 66%-kal csökkent
A zágrábi repülőtér utasforgalma 2021 első négy hónapjában éves szinten 66%-kal, 167 420-ra esett vissza. Csak
áprilisban a repülőtér 54 092 utast szolgált ki, 48 974 utassal többet, mint 2020 áprilisában. Az áprilist megelőző tizenkét
hónapban az utasok száma 80%-kal, 602 791-re csökkent.

Befektet a Kometába az MFB Invest és a horvát Zito
Befektet a Kometa 99' Zrt.-be az MFB Invest Zrt. és a horvát Zito-csoport, a lépés 5,1 milliárd forintos tőkeemelést tesz
lehetővé a húsipari vállalatnál. Az MFB Invest 3,3 milliárd forinttal, a Zito 1,8 milliárd forinttal szállt be a cégbe. A Zitocsoport családi vállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységgel, azon belül gabonakereskedelemmel,
takarmányelőállítással, és egyebek mellett sertéstenyésztéssel foglalkozik.
FORRÁS:
https://24.hu/
https://www.origo.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia

Írország
1026 milliárd euró volt az FDI értéke Írországban 2019-ben
Az ír KSH (CSO) közvetlen külföldi tőkebefektetéseket (FDI) vizsgáló új jelentéséből kiderül, hogy az Írországba irányuló
FDI értéke 2019-ben 1026 milliárd euróra emelkedett - ami a GDP 288 százalékának felel meg. Ugyanakkor az FDI több
mint egyharmada (314 milliárd euró) úgynevezett „fantom” tőke volt, amely áthaladt az ír joghatóság területén, de
máshol végzett operatív tevékenységek finanszírozásához kapcsolódott.
Kibertámadás érte az ír közegészségügyi hálózatot
Az ír közegészségügyet ellátó szervezet (HSE) május 13-án kibertámadást jelentett. A ransomware támadás az
egészségügyi hálózat teljes rendszerét érintette, mely hatással van az egészségügyi ellátásra, az orvostechnikai
eszközökre és a betegnyilvántartásokhoz való hozzáférésre. Az okozott károk helyreállítása több hétig is eltarthat. Az
Egészségügyi Minisztérium elővigyázatosságból felfüggesztette az informatikai rendszerek többségét.
Írországban fog Covid-19 vakcinát előállítani a Pfizer
A Pfizer amerikai gyógyszeripari nagyvállalat egy új 40 millió dolláros beruházás részeként megkezdi Covid-19 oltóanyag
gyártását Írországban várhatóan még az év vége előtt és ezzel 75 új munkahelyet hoz létre.
Újra megnyitottak a kereskedelmi egységek
A feloldások részeként négy és fél hónap után, május 17-én újra megnyithattak azok a kereskedelmi egységek, melyek
a korlátozások miatt bezárásra kényszerülnek. Korábban csak a kormány által alapvetően szükségesnek definiált üzletek
lehettek nyitva.
Emelkednek a fogyasztói árak
Az áruk és szolgáltatások átlagára a koronavírus-járvány okozta több hónapos defláció után ismét emelkedik
Írországban. Az 1,1%-os emelkedést a lakhatás, a víz, a villany, a gáz és az egyéb üzemanyagok drágulása (+3,6%) okozta
elsősorban. Ezen belül a lakbérek 1,6%-kal nőttek éves szinten. Áremelkedés volt még az egészségügyben (+3%), az
éttermek és szállodai szolgáltatásokban (+2,9%), valamint a szeszes italok és dohányáruk (+2,2 százalék) területén is.
Ezzel szemben csökkentek a ruházat és lábbeli (-3,5%), a hírközlés (-1,9%), valamint a lakberendezés, háztartási
felszerelések és a háztartások karbantartásának (-1%) költségei.
Kezd helyreállni a brit–ír áruforgalom
A Nagy-Britanniából származó ír áruimport márciusban 31 százalékkal csökkent éves összevetésben a februári 53 és a
januári 65 százalékos visszaesés után, és 38 százalékkal alacsonyabb a koronavírus-járvány kitörése előttihez, a 2019.
márciusihoz képest is. A szomszéd országba irányuló ír kivitel viszont a tavaly márciusihoz képest 13 százalékkal nőtt,
miután hasonló arányban csökkent az év első két hónapjában.

Lezuhantak a Ryanair bevételei a járvány alatt
A Ryanair ír, fapados légitársaság 815 millió euró adózás utáni veszteséggel zárta a 2020-as pénzügyi évét az egy évvel
korábbi 1 milliárd euró nyereség után. Szakértők rosszabb adatra, 834 millió mínuszra számítottak. A Ryanair hétfőn
ismertetett közleményében úgy fogalmaz, hogy a tavalyi év a legnagyobb kihívást jelentette a cég 35 éves fennállása
óta. A pandémia miatt a világ számos országában bevezetett korlátozások következtében az utaslétszám 81 százalékkal,
27,5 millióra zuhant az egy évvel korábbi 149 millióról.
Írország továbbra is keményen támadja a Facebookot
Kevés az esélye, de lehet, szeptemberben bejelenti a kivonulását Európából a Facebook, miután még mindig nem
sikerült dűlőre jutnia az ír adatvédelmi hatósággal (DPC). A MarketWatch beszámolója szerint ugyanis az írek nem nézik
jó szemmel, hogy a Facebook az európai felhasználók adatait az Egyesült Államokban lévő szerveire viszi át.
FORRÁS:
www.irishtimes.com
www.rte.ie
www.vg.hu
www.index.hu

Koszovó
Koronavírus-helyzet Koszovóban
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-én Koszovóban 106 939-re növekedett, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 5-tel, 2 231-re nőtt. A betegségből ugyanakkor 99 824-en már felgyógyultak.
Az EBRD 5 millió eurót kölcsönt biztosít a Raiffeisen Bank Kosovonak a kkv-k támogatására
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 5 millió euró (6,1 millió dollár) hitelt nyújt a Raiffeisen Bank Kosovo
számára a koszovói kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének növelése érdekében. A kölcsönt olyan
vállalatoknak biztosítják a bankon keresztül, amelyek célja a technológia, a folyamatok, vagy a szolgáltatások
korszerűsítése az uniós normák elérése érdekében, különös tekintettel a termékek minőségére, a munkavállalók
egészségére és biztonságára, valamint az EU környezetvédelmi követelményeire.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

Lengyelország
Több tízezren vonultak utcára maszk nélkül Lengyelországban megünnepelni az országos zárlat végét
Közel egy év után lekerültek a maszkok az emberek arcáról, megölelték egymás az utcákon, valamint ismét betérhettek
kedvenc éttermeikbe azután, hogy az országban feloldották a koronavírus terjedésének megfékezésére bevezetett
lezárásokat.
Letaglózza Lengyelországot az infláció
Lengyelországban erőteljesen nőtt az áram ára mind az üzleti fogyasztóknál, mind a háztartások esetén. Ezzel
egyidejűleg a lakásfelújítások is sokkal többe kerülnek, mint korábban.
A magyar CSOK-hoz hasonló támogatási programot mutattak be Lengyelországban
A lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság párt új országfejlesztő, egyebek között beruházásokat,
adócsökkentéseket, valamint a magyar CSOK-hoz hasonló otthonteremtési megoldást is tartalmazó programját
mutatta be szombaton Jaroslaw Kaczynski pártelnök, kormányfőhelyettes és Mateusz Morawiecki kormányfő.

FORRÁS:
www.liner.hu
www.napi.hu
www.origo.hu

Montenegró
Már a felnőtt lakosság negyedét beoltották Montenegróban
A nagykorú lakosság 24,8 százaléka megkapta már a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját Montenegróban.
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re Montenegróban 60-nal, 99 031-re növekedett, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 2-vel, 1 566-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő
tendenciát mutat, jelenleg 1 239 aktív esetet tartanak nyilván.
Montenegró minden határát megnyitja a turisták előtt
Montenegró minden határát megnyitja a turisták előtt a héten. A kormány döntése értelmében már ingyenesen végzik
el a PCR-tesztet azon turisták számára, akiknek negatív koronavírustesztre van szükségük a hazatéréshez. Az Adria-parti
ország a lépéstől a turizmus újraéledését reméli, az ország idegenforgalma ugyanis tavaly óriási csapást szenvedett el a
koronavírus-pandémiával kapcsolatos utazási korlátozások miatt. Az illetékesek azt remélik, hogy idén már a
szálláshelyek telítettsége megközelíti a járvány előtti időszakét.
Montenegróban felgyorsult az éves infláció áprilisban
Montenegróban a fogyasztói árindex áprilisban éves összehasonlítás alapján 2,2%-kal emelkedett, miután márciusban
0,8%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak áprilisban 0,6%-kal emelkedtek, miután márciusban
ugyanilyen ütemben nőttek.
A montenegrói tengeri kikötők teherforgalma éves szinten 35,8%-kal csökkent az első negyedévben
A montenegrói tengeri kikötők 2021 első negyedévében 290 774 tonna rakományt kezeltek, ami 35,8%-os csökkenést
jelent az egy évvel korábbihoz képest. A montenegrói tengeri kikötőkből származó export 57,4%-kal 112 496 tonnára
esett vissza, míg az import 2,7%-kal 192 189 tonnára csökkent.
FORRÁS:
https://www.origo.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro

Németország
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.14-én
Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. május 9. 00:00 órai hatállyal rizikóterületnek (Risikogebiet)
nyilvánították. Az ezzel járó egyik legfőbb változás, hogy 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, hanem lehetősége van (amennyiben nem rendelkezik az oltottsági védelmet,
vagy a felgyógyulást igazoló dokumentummal) a beutazást követő 48 órán belül egy tesztet elvégeznie.
Németország is lazításra készül
Tovább lassult az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése Németországban, a vírus okozta betegség (Covid-19)
elleni oltás elfogadottsága pedig emelkedett a hét végén közölt adatok szerint. A legfontosabb járványügyi mutatóként
számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - a megelőző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített

száma - az ország egészét tekintve vasárnap már sorban a harmadik napja 100 alatt volt, 83,10-en állt, az előző napi 87,30
és az egy héttel korábbi 118,60 után.
Koronavírus: Németország visszarakta Nagy-Britanniát a veszélyes országok listájára
Feltette Németország az Egyesült Királyságot a kockázatos szinten koronavírus-fertőzött országok listájára, amiért
megjelent a briteknél az indiai vírusvariáns - írja a Bloomberg. A német intézkedés vasárnaptól él, hivatalosan azért kerül
rá sor, mert „legalább limitáltan” megjelent a B.1.617.2 koronavírus-variáns Nagy-Britanniában.
Koronavírus: feloldják az oltási sorrendet Németországban
Mindenki, aki betöltötte 16 életévét megkaphatja az oltást Németországban június 7-étől. Ettől a naptól feloldják az
eddig érvényben lévő, életkori, munkaköri, illetve egészségi állapothoz között prioritási kritériumokat. Ezzel
kapcsolatban Jens Spahn német egészségügyi miniszter kihangsúlyozta, hogy Németországban mindenki, aki szeretné
megvédeni magát és másokat, a következő hetekben illetve a nyár folyamán meg fogja kapni az oltást.
Az ipari és kereskedelmi kamarák felmérése a német gazdaság helyzetéről és fejlődési kilátásairól
A német ipari és kereskedelmi kamarák kora nyárinak nevezett, (de inkább késő tavaszi), több mint 27 ipari, építőipari,
kereskedelmi és szolgáltató vállalat megkérdezésén alapuló konjunktúra-felmérése megerősítette a gazdasági
kormányzat és a vezető kutatói műhelyek mérsékelt derűlátását. Az iparvállalatok aktuális helyzete és üzleti várakozásai
- különösen az exportra termelő vállalatok esetében – kimondottan pozitívak, bizakodásra adnak okot, miközben
minden más, a koronajárvány miatti korlátozások által különösen érzékenyen érintett ágazatok helyzetmegítélését és
üzleti várakozásait továbbra is a visszafogottság, némelyikük esetében a visszalépés veszélye jellemzi.
Tíz éve nem emelkedtek így a termelői árak Németországban
Tíz éve a legnagyobb termelői infláció alakult ki áprilisban Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a
Destatis csütörtöki jelentése alapján. A termelői árak az egy évvel korábbihoz képest 5,2 százalékkal emelkedtek
áprilisban, a legnagyobb mértékben 2011 áprilisa óta, amikor szintén 5,2 százalékos volt az éves áremelkedés mértéke.
Az előző hónapban, márciusban 3,7 százalékos volt a termelői árak éves emelkedése. Elemzők 5,1 százalékos termelői
inflációt vártak áprilisra.
Alapanyaghiány sújtja a német építőipart
A német építőipart 1991 óta nem látott alapanyaghiány sújtja, ami az ágazat átmeneti lassulásához vezethet áprilisban
– közölte az Ifo. Az előző hónapban a magasépítő vállalatok 23,9 százaléka jelentette, hogy problémái vannak az
építőanyagok időben történő beszerzésével, míg márciusban ez csupán 5,6 százalék volt. A mélyépítés területén a hiány
a vállalatok 11,5 százalékát érintette, szemben a márciusi 2,9 százalékkal.
Merkel még ragaszkodik a szénhez
Angela Merkel német kancellár szombaton elutasította a követeléseket, hogy hozzák előre a széntüzelésű erőművek
lezárását a jelenlegi 2038-as határidőről. Aktivisták szerint enélkül nem lehet elérni a kormány új, ambiciózusabb
klímacéljait, amelyek szerint 2030-ra 55 helyett 65 százalékkal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, és 2050 helyett már
2045-ben elérik a karbonsemlegességet.
Megkönnyebbülhet az EKB és egész Európa: a német alkotmánybíróság zöld utat adott az eszközvásárlásnak
A német alkotmánybíróság kedden elutasította az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjával (Public Sector
Purchase Programme, PSPP) szembeni kereseteket, mivel az EKB érvelése meggyőző volt. A német alkotmánybíróság
tavaly májusban sokkolta a piacokat azzal, hogy kijelentette: nincs összhangban a német törvényekkel az EKB
eszközvásárlási programja (ami kötvényvásárlásra kényszerítette a német Bundesbankot is), és arra utasította a német
jegybankot, hogy hagyjon fel az államkötvények vásárlásával.
Folytatódhatnak az Északi Áramlat-2 munkálatai, nem mindenki örül neki
Május végétől folytatódhat az Északi Áramlat-2 gázvezeték építése Németország felségvizein a német szövetségi
hajózási és vízrajzi hivatal (BSH) közleménye szerint. A csőfektetési munkálatok egyéves szünet után tavaly

decemberben kezdődtek újra, de egy 2,6 kilométeres hosszúságú szakasz után le kellett állni, mert az érvényes BSHengedély lejárt az év végén.
Beszédes történelem: lehet, hogy már el is dőlt a német választás?
Nem sokkal több mint négy hónap van hátra a szeptemberi német választásokig, és az erőviszonyok épp a hetekben
rendeződtek át. A Zöldek átvették a vezetést a 2005 óta kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) előtt. A
következő hónapok kérdése, hogy az előzés átmeneti lesz-e, vagy a Zöldek megőrzik vezető pozíciójukat. A koalíciós
sakkozás miatt az sem mindegy, hogy a többi pártnál mekkora lesz a mozgás. A Commerzbank szerint nem nagy: a
német bank közgazdásza megnézte az újraegyesítés óta lebonyolított választások eredményeit, és arra jutott, hogy az
utolsó négy hónapban csak minimális mozgás jellemző a pártok támogatottságában.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.euronews.com
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Olaszország is nyit hétfőn, negatív teszt kell a belépéshez
A koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldásának részeként Olaszországban rövidítik az éjszakai kijárási
tilalom időtartamát, június 21-től pedig teljesen el is törlik, miközben egyre több tartományban csak a
szájmaszkhasználat marad kötelező az óvintézkedésekből. Hétfőn megnyitották a turisták előtt az olaszországi
határokat. Az Európai Unió tagállamaiból, az Egyesült Királyságból és Izraelből érkezők esetében eltörölték a karanténkötelezettséget, amennyiben a belépő turista felmutatja az érkezés előtti 48 órában végzett negatív teszteredményt.
Újabb belpolitikai csata indul Olaszországban
Hétéves államfői munkája befejezésére készül Sergio Mattarella, aki szerdai bejelentése szerint nem akar újabb
mandátumot vállalni, belpolitikai versenyt indítva ezzel a következő köztársasági elnököt kinevező pártok között.
Mattarella bejelentett visszavonulása belpolitikai következményekkel járhat, miután az államfői poszt első számú
esélyesének Mario Draghi jelenlegi miniszterelnök számít.
Százmillió eurós bírságot kapott a Google az olaszoktól
A techóriást 102 millió euróra (36,4 milliárd forintra) büntette az olaszországi piacfelügyelet, amiért domináns piaci
pozíciójával visszaélve nem engedte a digitális áruházába egy olasz vállalat alkalmazását.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://kitekinto.hu/
https://www.vg.hu/

Románia
Románia módosította a beutazókra érvényes karanténszabályozást
Románia módosította az egyes országokra alkalmazott járványügyi kockázati besorolásokat, így ezentúl kevesebb
külföldről érkező utast fognak karanténba küldeni. Románia mostantól azokat az országokat sorolja a "zöld zónába",
ahol az utóbbi 2 hétben az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya nem éri el a lakosság 1,5 ezrelékét. A
"sárga zónába" az 1,5 és 3 ezrelék közötti fertőzési rátájú országok tartoznak, a 3 ezrelék feletti lakosságarányos fertőzési

rátájú országokat pedig a "vörös zónába" sorolják. Azoknak az utasoknak, akik a zöld zónából érkeznek Romániába, nem
kell karanténba vonulniuk. A sárga zónából érkezőkre - jelenleg ebbe a kategóriába tartozik Magyarország is - kéthetes
karantén vár, kivéve, ha legalább 10 napja megkapták a védőoltás második adagját is, vagy 72 óránál nem régebbi
negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon. A vörös zónából érkezőknek csak az oltási igazolás nyújt mentességet a
karanténkötelezettség alól, a negatív teszt nem elegendő. A korábbi szabályozásoktól eltérően már nem kerülhetik el a
karantént azok, akik arra hivatkoznak, hogy átestek a betegségen.
Romániában május 15-től megszűnt a kijárási tilalom
Május 15-től eltörölték a több mint 5 hónapja (tavaly november 9-én) bevezetett, 2 hónapja szigorított - 22 és 5 óra
között érvényes - éjszakai kijárási tilalmat, és ezzel együtt azt a rendelkezést is, amely megtiltotta az üzleteknek, hogy
21 óra után nyitva tartsanak. Nem kötelező már a kültéri maszkviselés, a piacok, vásárok és a közszállítási járművek
megállói kivételével. Visszatérhetnek a nézők a szabadtéri sportesemények lelátóira, de egyelőre a férőhelyek legfeljebb
25%-át foglalhatják el.
Románia a hetedik Európában
Az oltáskampány kezdete óta május 17-éig 3.963.176 személy megkapta a koronavírus elleni oltás legalább egyik
adagját, ebből 2.871.560-an a második adagon is túl vannak. Románia a hetedik helyen van Európában, és a 19-ik helyen
a világon a mindkét dózissal beoltottak arányát tekintve. A hatóságok becslése szerint Románia augusztusban éri el „a
kollektív átoltottság küszöbét”, amikor a lakosság 50%-a vagy beoltotta magát, vagy átesett a SARS-CoV-2-vel való
fertőzésen. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re Romániában 797-tel, 1 073 679-re növekedett, a
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 54-gyel, 29 716-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április
6. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 15 409 aktív esetet tartanak nyilván.
Nagyot nőtt a román gazdaság
A román gazdaság a vártnál sokkal nagyobb mértékben erősödött az első negyedévben negyedéves alapon. 2021.
január–március között a GDP 2,8 százalékkal volt nagyobb a 2020. október–december közötti időszakhoz mérten. Az
elemzők 0,5–1 százalékos negyedéves bővülésre számítottak. Éves összevetésben a román GDP nem változott az idei
első negyedévben. A kormány 5 százalékos gazdasági növekedésre számít idén, míg az Európai Bizottság szerint 5,1
százalékos lesz a bővülés.
Meghaladja a másfélmilliárd eurót az első negyedévben Romániában eszközölt közvetlen befektetések értéke
Az első negyedévben 1,535 milliárd euróra tehető a Romániában eszközölt közvetlen befektetések értéke. 2020 januárja
és márciusa között a beruházások értéke negatív volt – 399 millió euró. Az idei első negyedévben az idegen tőkéjű
vállalatok száma 2,29 százalékkal nőtt a tavalyi első három hónaphoz képest. Az 1236 új vállalat törzstőkéje 12,316 millió
dollárt tesz ki, ez több mint hatszor nagyobb, mint azon cégek törzstőkéje, amelyeket 2020 januárja és márciusa között
alapítottak. 2021 márciusának végén Romániában 232.212 vegyes tőkéjű vállalat működött. A legtöbb vállalat
Olaszországból, a legnagyobb törzstőkéjű cégek Hollandiából érkeztek.
A járvány ellenére egy év alatt 7,7 százalékkal nőtt a nettó átlagbér Romániában
7,7%-kal nőtt a nettó átlagbér a járvány kitörése óta eltelt egy év alatt, március végén a romániai munkavállalók átlagban
havi 3 550 lejt kerestek. A bérek növekedéséhez nagyban hozzájárultak az egyszeri juttatások, amilyen a 13. havi fizetés,
az év végi, illetve a húsvéti prémium. A legjobban fizetett munkavállalók továbbra is az informatikusok, 8 880 lejes nettó
átlagfizetéssel, ami 7%-kal magasabb 2020 márciusi összegnél. A 23%-os bérfejlesztésnek köszönhetően a második
helyre a biztosítási ágazatban dolgozók jöttek fel, ők átlagban nettó 8 200 lejt keresnek.
Uniós pénzekből fejlesztik majd a romániai közlekedést
Az Európai Bizottság beleegyezett, hogy a helyreállítási alapból Románia által lehívott összeg 27 százalékát autópályák
és vasutak fejlesztésére költsék el. Ugyanakkor Brüsszel azt kérte a bukaresti kormánytól, hogy a tervet mutassák be a
román parlamentben. Florin Cîțu miniszterelnök a múlt héten az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel
és Adina Vălean szállításügyi biztossal is egyeztetett.

Elhalasztották Romániában a 2021. évi népszámlálást
A koronavírus-járvány miatt jövő évre halasztották Romániában a 2021. évi népszámlálás megrendezését, az erről szóló
sürgősségi rendeletet május 19-i ülésén fogadta el a bukaresti kormány. A nép- és lakásszámlálás során a 2021.
december elsején fennálló állapotot veszik alapul. Az eredeti referenciadátum 2021. május elseje volt. Az adatfelvételt
a 2022. február-július időszakban bonyolítják le.
FORRÁS:
https://hirado.hu/
https://index.hu/
https://itthon.transindex.ro/
https://maszol.ro/
https://nepszava.hu/
https://profitline.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania

Spanyolország
Tovább enyhül a járvány Spanyolországban
Spanyolország valamennyi tartományában folytatódik a koronavírus-járvány enyhülése – értékelte a helyzetet Fernando
Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfő esti sajtótájékoztatóján
Madridban. A dél-európai országban az elmúlt 24 órában kevesebb mint 1200 új fertőzöttet diagnosztizáltak. A
hétvégén 11 ezer koronavírus esetet regisztráltak, háromezerrel kevesebbet, mint az előző hétvégén. Fernando Simón
elmondta: folyamatosan nő az immunizáltak aránya, a lakosság 32 százaléka, több mint 15 millió ember kapta meg eddig
az első oltását, és 15 százalékuk, mintegy 7 milliónyian már a második adag vakcinát is megkapta.
Humanitárius krízis kezd kialakulni egy spanyol városban
Több mint 8 ezer ember kelt át Marokkóból Spanyolország észak-afrikai enklávéjába, Ceutába hétfő óta, amely
humanitárius krízist okozott, és tovább növelte a feszültséget a két ország között. Spanyolország a helyzet rendezése
céljából már a hadsereget is kirendelte a térségbe. A hirtelen jött menekülthullám éppen akkor esett meg, amikor
Spanyolország diplomáciailag feszült viszonyban van Marokkóval, amiért Spanyolország kórházi kezelést nyújt egy
Marokkóban működő szakadár szervezet vezetőjének.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://www.portfolio.hu/

Skandináv országok
A jövő taxidrosztja már létezik Dániában
Világszerte egyre több taxis gondolkodik el azon, hogy belevág egy elektromos autó vásárlásába és fenntartásába,
hiszen ezek az autók itt vannak igazán elemükben, legyen szó a dinamikus közlekedésről, de még inkább a rendkívül
kedvező üzemeltetési költségekről. Budapesten és számos magyar városban tűnnek fel a hangtalan elektromos taxik,
melyekkel együtt folyamatosan növekszik az e-autó állomány hazánkban is, ezzel együtt az elérhető töltőpontokra
egyre több autó jut, bár ezen pontok száma folyamatosan fejlődik szerencsére.
Csaknem az összes korlátozást feloldják Dániában
A koronavírus-járvány ellen bevezetett csaknem összes korlátozást feloldja Dánia, ennek értelmében péntektől szinte
minden újranyithat a skandináv országban, az éjszakai klubok és diszkók azonban továbbra is zárva maradnak.

A vírus miatt leölt nyérceket exhumálják és elégetik Dániában
Dánia ezen a héten kezdte el kiásni a hat hónapja eltemetett több millió leölt nyércet, mert attól tartanak, hogy a
tömegsírok szennyezhetik az ivóvizet és egy közeli fürdőtavat is.
Megérkeztek az első Hyundai Ioniq 5 modellek Norvégiába
Ahogyan azt már többször hangsúlyoztuk, az IONIQ 5 az első autó a márka E-GMP padlólemezén, amit dedikáltan csak
a tisztán elektromos modellek kaphatnak meg. Két akkumulátor verzióban is választható az autó: 58 és 72,6 kWh.
Utóbbival és az összkerékhajtás jelenlétével 480 km WLTP-szerint mért hatótávot tehetünk majd meg, ha csak a hátsó
kerekek lesznek hajtottak, ez nyilván kicsivel kedvezőbben alakul.
Még a svéd király is azt mondja, Svédország elesett
Egy nagy mintás, az egész társadalmon végzett kísérletet vitt végbe Svédország azzal, hogy a koronavírus-járvány
kitörésére tavaly nem a teljes korlátozással felelt, hanem a nyájimmunitásban bízott - mondta Bugnyár Zoltán, a HírTV
svédországi tudósítója a Globál című műsorban. A nyájimmunitás azonban eddig nem alakult ki és ezt be is ismerték emelte ki az újságíró.
Jobboldali fordulat jöhet Svédországban
A tömeges bevándorlás korlátozása hozhatja össze a jövő évi parlamenti választások után a néppárti erőket Jimmie
Akesson korábban még elszigetelt pártjával. A bevándorlók integrációjának kudarca és a tomboló bűnözés miatti
aggodalom politikai fordulatot hozhat Svédországban. Björn Söder, a Svéd Demokraták képviselője lapunknak
hangsúlyozta: a migráció szigorú korlátozására van szükség.
FORRÁS:
www.e-cars.hu
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Szerbia
Újabb enyhítések Szerbiában
A szerbiai köztársasági válságstáb további enyhítésekről döntött, amelyek a fodrászokat és a szakmai összejövetelek
szervezőit érintik, de az ünnepségeket is. A fodrászok ezentúl kevésbé szigorúbb körülmények között dolgozhatnak,
négy négyzetméter kell, hogy jusson egy személyre, kötelező a maszkviselés és be kell tartani a kellő távolságot. A
szakmai összejöveteleken legfeljebb száz fő lehet jelen, de be kell tartani minden védőintézkedést.
Szerbiában meghaladta a négymilliót a beadott oltások száma
Meghaladta a négymilliót a beadott koronavírus elleni vakcinák száma Szerbiában május 16-ra. Eddig több mint 1,7
millióan már a második adag oltást is megkapták. A koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb döntése
szerint amennyiben továbbra is folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma, és nő a beoltottak aránya, június 21-e
után szinte teljes nyitásra lehet számítani az országban. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re 609cel, 708 328-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 15-tel, 6 725-re emelkedett. Az aktív
fertőzöttek száma április 2. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 18 756 aktív esetet tartanak nyilván.
A Szerbiában oltott magyarok is kaphatnak magyar védettségi kártyát
Május 21-től korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra Szerbiából az a magyar állampolgár, akinek célja, hogy
személyesen kérelmezze a magyar védettségi igazolványt, illetve aki igazolja, hogy már ügyfélkapun keresztül
benyújtotta a védettségi igazolvány iránti kérelmet. A karantén alóli mentesség vonatkozik a kérelmezővel együtt utazó
kiskorúra is. A karantén alóli mentesség feltétele, hogy a kérelem benyújtása ténylegesen megtörténjen legkésőbb a

beutazást követő második munkanapon, ellenkező esetben az illetékes járványügyi hatóság kijelöli a karantén
helyszínét.
Magánvállalatok és a világjárvány: Minden negyedik munkahely veszélybe került Szerbiában
A vállalkozók és vállalatok védelmével foglalkozó egyesület becslései szerint, a magánszektorban minden negyedik
foglalkoztatott munka nélkül maradt a pandémia alatt. Az említett szervezet arra emlékeztet, hogy a munka nélkül
maradtak számáról szóló adatok abból a belső ellenőrzésből származnak, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD) elemzéseire támaszkodik. Eszerint Szerbiában a nem megfelelő és nem szelektív intézkedések miatt 510
ezer munkahely került veszélybe vagy szűnt meg.
FORRÁS:
http://www.atv.hu/
https://index.hu/
https://koroshircentrum.hu/
https://www.vajma.info/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia

Szlovákia
Véget ért május 15-én a járványügyi vészhelyzet Szlovákiában
Véget ért május 15-én a koronavírus járvánnyal összefüggésben tavaly októberben bevezetett vészhelyzet Szlovákiában.
A kormányzat a javuló járványügyi adatok mellett leginkább azzal indokolta a lépést, hogy a pozsonyi törvényhozás
május 14-én jóváhagyta a gazdasági mobilizációról szóló törvény módosítását, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben a
kormány ne csak vészhelyzeti állapotban vagy annál magasabb állapotszinten, hanem rendkívüli helyzet idején is
meghozhasson bizonyos korlátozó intézkedéseket, egyebek között a létfontosságú árucikkek forgalmáról.
Szlovákia: 1,43 millió beoltott
A csaknem 5,5 millió lakosú Szlovákiában eddig 1,43 millió ember kapta meg az első adagot a vakcinából. A második
dózishoz már több mint 682 ezren jutottak hozzá. Szlovákiában május 13. óta senki sem kaphat AstraZeneca vakcinát
első oltásként. Azok, akik a második dózisukra várnak még beadathatják a brit-svéd hatóanyagot, de utána Pozsony
végleg felfüggeszti az ampullák használatát. A kormány azután döntött így, hogy kiderült: összefüggés lehet az
oltóanyag és egy 47 éves szlovák nő halála között. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re 253-tal, 388
391-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 10-zel, 12 272-re emelkedett. Az aktív
fertőzöttek száma március 5. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 3 807 aktív esetet tartanak nyilván.
Megkezdődött a Neszmély-Dunaradvány közötti komp építése
A STRABAG Zrt. kivitelezésében megkezdődött a Neszmély-Dunaradvány komp építése, mellyel 40 kilométeres útvonal
takarítható meg Szlovákia felé. A beruházással a magyar és szlovák oldalon egyaránt kiépítik a kompkikötőhöz vezető
útcsatlakozást, a kikötő fogadóépületét, valamint a rámpákat. A part szlovák szakaszán 9, a magyar oldalon 28 parkolót
hoznak létre. A komp naponta 172 autót képes áthajózni, valamint számos gyalogos és kerékpáros turista átkelési
lehetőségét biztosítja. A fejlesztés költsége csaknem 1,8 milliárd forint, a beruházás 85 százalékát európai uniós
forrásokból, 15 százalékát magyar és szlovák költségvetési forrásokból fedezik.
Egyelőre nem épül autópálya Magyarország felé Szlovákiában
A szlovák kormány elfogadta a közlekedési minisztérium autópálya-építési ütemtervét, amelynek legfontosabb vonása,
hogy a dél-szlovákiai szakaszok többsége ebben a kormányzati ciklusban nem bővül, vagyis a következő években nem
épül autópálya Magyarország felé Szlovákiában. Éves szinten a sztrádaépítésre a bruttó hazai össztermék (GDP) 0,8
százaléka fordítható, ez 700-750 millió eurónak felel meg, ezért az egyelőre csak előkészítési fázisban levő szakaszok
építéséhez nem látnak hozzá.

Kezdi utolérni magát a szlovák autópiac
Az idei év első 4 hónapjában 22 189 új autót adtak el a szlovák piacon, ami 99,1 százaléka a tavalyi év azonos időszakában
eladott 22 390-es mennyiségnek. A javuló adatok egyértelműen a járvány okozta korlátozások enyhüléséből erednek,
amit az évközi 98,22%-os mutató is bizonyít. Az ötéves átlagot tekintve azonban még mindig 11,6 százalék a négyhavi
lemaradás, de ez is hónapról hónapra csökkenő tendenciát mutat.
Önellátó energiatermelő lenne Szlovákia
A szlovák atomenergiafelügyelet (UJD) engedélyezte a mohi atomerőmű harmadik reaktorblokkjának üzembe
helyezését. A hatóság egyben engedélyeket állított ki a radioaktív hulladékok, így a kiégett nukleáris fűtőelemek
kezelésére, valamint az építmény idő előtti használatbavételére. A 471 megawatt teljesítményű hármas számú
reaktorblokk Szlovákia energiaigényeinek nagyjából 13%-át fogja fedezni. Elképzelések szerint északi szomszédunk
ezzel önellátóvá válik az energiatermelés terén. Leonore Gewessler, Ausztria klímavédelmi ügyekért is felelős
technológiai minisztere élesen bírálta a szlovák atomenergiafelügyelet döntését, amelyet tüzetesen megvizsgálnak.
FORRÁS:
https://www.bumm.sk/
http://delina.hu/egeszseg/2021/05/17/szlovakia-leallitja-az-oltast-az-astrazeneca-vakcinajaval
https://hvg.hu/
https://index.hu/
https://ma7.sk/
https://www.vg.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia

Szlovénia
Koronavírus-helyzet Szlovéniában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 19-re 532-vel, 250 453-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 5-tel, 4 338-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 6 673 aktív esetet tartanak nyilván.
Újabb járványügyi enyhítésekről döntöttek Szlovéniában
Május 15-től a korábbi 10 fő helyett 50 főig engedélyezik a rendezvényeken résztvevők maximális létszámát. Lehet
továbbá kültéri és beltéri sport-, kulturális és más jellegű rendezvényeket szervezni, de ezek csak ülőhelyesek lehetnek.
Zárt helyiségben csak a kapacitások felét lehet felkínálni. A rendezvényeket csak a védettségről szóló igazolásokkal lehet
látogatni: oltási bizonyítvánnyal, igazolással arról, hogy az illető átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve PCR- vagy
gyors antigénteszttel. A vendéglátóhelyek, amelyek belső helyiségei május 17-től látogathatók, a korábbi 7 óra helyett
5 órakor nyithatnak, és 19 óra helyett 22 óráig lehetnek nyitva. Kinyithatnak a kaszinók és a mozik is - szintén fél
kapacitással -, és itt is előfeltétel a védettségi igazolvány. A kabinet egyébként május 17-től 1 hónapra formálisan
meghosszabbította a járványhelyzetet is az egész országra vonatkozóan. Ugyanakkor a középiskolák és az egyetemek
esetében is visszatérnek a jelenléti oktatásra.
FORRÁS:
https://nepszava.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia

Európai Unió
Helyreállítási alap: az EU két hónapon belül dönt a magyar tervről
Két hónapja van az Európai Bizottságnak arra, hogy értékelje azt a dokumentumot, amely a helyreállítási alap
magyarországi felhasználásának tervét mutatja be - írja a Magyar Nemzet. A kormányközeli napilap megerősítette,

hogy Magyarország csak azokat a forrásokat hívná le, amelyeket nem kell visszafizetni. Ez az országnak járó mintegy
5900 milliárd forintból több mint 2500 milliárd forint. Az uniós hitelből egyelőre a tagállamok többsége sem kér.
Közös uniós társasági adórendszert szeretne az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság bemutatta a terveit egy uniós szintű társasági adórendszer kialakítására. Ezzel harcolnák a
multinacionális cégek adóelkerülése ellen. Az eddigi próbálkozások az adóreformra elbuktak néhány tagállam
ellenállásán, most azonban az Egyesült Államok is változást sürget.
Jövő héten várhatóan újranyit az EU a turisták előtt
Az Európai Unió 27 tagállamának képviselői szerdán megegyeztek arról, hogy kinyitják az unió határait azok előtt, akik
már be vannak oltva, vagy olyan országból érkeznek, amely biztonságosnak számít járványügyi szempontból.
Az Európai Bizottság javaslata alapján közel egy évnyi szigorú szabályozás után enyhítenek az uniós tagállamokba
történő belépés feltételein, ezzel megnyitva az utat a nyári turizmus előtt. A biztonságosnak vált országok listáját
pénteken fogják véglegesíteni, az új intézkedések akár már jövő héttől életbe léphetnek.
Alacsonyabb az érdeklődés a vártnál az uniós mentőcsomag iránt
Az ING legújabb elemzéséből kiderült, közel sem akkora az érdeklődés az Európai Unió helyreállítási alapja által
rendelkezésre bocsátott összegekre, mint arra számítani lehetett. Magyarország is azon országok közé tartozik, amely
nem vette igénybe a teljes keretet, ám vannak olyan országok, ahol jóval kisebb érdeklődést váltott ki az uniós mentési
terv, így e tekintetben nagy a szórás a tagállamok között.
Csökkent az euróövezeti és az uniós GDP az első negyedévben
A negyedik negyedévi után az idei első negyedévben is csökkent az euróövezet bruttó hazai terméke az előző
negyedévihez képest az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat keddi jelentése alapján.
Gyorsult az infláció az eurózónában
Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) szerdán közzétett végleges adatai szerint áprilisban éves
összehasonlításban 1,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában, ami 2019
áprilisa óta a legerősebb ütem. A januári és februári 0,9 százalék után márciusban már 1,3 százalékos ütemet mértek.
Márciusban az energiaárak emelkedtek a legnagyobb mértékben, 10,4 százalékkal. Az élelmiszerek, az alkohol- és
dohánytermékek 0,6 százalékkal, a szolgáltatások pedig 0,9 százalékkal drágultak - idézi az adatokat az MTI.
Nem kaphatnak mentőövet a légitársaságok az EU-ban
Az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte a holland és a portugál nemzeti légitársaságoknak nyújtott állam
támogatások jóváhagyását, mivel az ellentétes a szabad versennyel. A Ryanair jött ki győztesen az ügyből.
Összefogott Ukrajna, Georgia és Moldova az EU tagság érdekében
Memorandumot írtak alá országaik uniós integrációért való együttműködéséről hétfőn Kijevben Dmitro Kuleba ukrán,
David Zalkaliani georgiai és Aureliu Ciocoi moldovai külügyminiszter. A tárcavezetők ezzel létrehozták az úgynevezett
Társult Triót.
Jelentős késéssel érkeznek az EU-ba az egy adagos Johnson-vakcinák
A Johnson & Johnson cég a vakcinabeszerzéséről szóló szerződésben rögzítettektől eltérve jelentős késéssel szállítja
koronavírus elleni oltóanyagát az Európai Unióba, továbbá felére csökkentette a vakcinák ezen a héten szállítani kívánt
mennyiségét - közölte egy uniós tisztviselő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva hétfőn.
Brüsszel javaslatot nyújt be a WTO-hoz a vakcinaellátás felgyorsítására
Érvek és ellenérvek csaptak össze egymással az EP szerdai plenáris vitáján arról, hogy van-e értelme a szabadalmi jogok
ideiglenes felfüggesztésének a világ lakosságának gyorsabb beoltása érdekében. Miközben a liberálisok és a jobboldal
az innovációt is féltve nem ebben látja a megoldást, addig a baloldal szerint az EU-nak el kell döntenie, hogy a
gyógyszeripar profitja vagy emberéletek megmentése fontosabb-e számára.

Fontos megállapodás született az uniós munkavállalás kérdésében
A soros portugál elnöksége ideiglenes megállapodást kötött az úgynevezett "kékkártya-rendszer" reformjáról. Az
Európai Unió Tanácsának (Tanács) soros portugál elnöksége ideiglenes megállapodást kötött az Európai Parlament (EP)
tárgyalóival az EU-ban munkát vállalni kívánó, magasan képzett, harmadik országokból érkező személyek beutazási és
tartózkodási feltételeit megállapító uniós bizottsági irányelvtervezetről, az úgynevezett "kékkártya-rendszer"
reformjáról – olvasható a Tanács sajtóközleményében.
Szélesebb körben igénybe vehető Erasmus+ programot hagyott jóvá az EP
A program már eddig is jelentős szerepet játszott az európai identitás formálásában. Ezúttal közel kétszer akkora
költségvetésből gazdálkodik, mint az előző hétéves időszakban: a különböző forrásokból származó finanszírozási keret
összesen több mint 28 milliárd euró lesz. Mostantól a felnőttképzés is része lesz a programnak és nyitottabb, egyszerűbb
lesz a részvétel, kevesebb a környezeti teher.
FORRÁS:
www.hu.euronews.com
www.kitekinto.hu
www.liner.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.infostart.hu
https://www.eu-monitor.hu/

FÁK-térség
Oroszország: "egészségügyi pajzsot" hoznak létre a koronavírus ellen
Oroszország megkezdte egy hatalmas "egészségügyi pajzs" építését - mondta Mihail Mishustin miniszterelnök az állami
dumához intézett éves kormányjelentésében, május 12-én. Az "erőteljes és megbízható pajzs létrehozása az
egészségügyi és biológiai biztonság területén" feladatot Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzte ki. Oroszország
"epidemiológiai pajzsának" kifejlesztése a fertőző betegségek diagnosztizálására és megelőzésére irányuló
intézkedéscsomagból áll, minimalizálva a veszélyes fertőzések országba történő bejutásának kockázatát.
Oroszország: feszült a járványhelyzet a nagy népsűrűségű városokban
Oroszországban egészében véve stabil, de a nagy népsűrűségű városokban feszült a Covid-19 járványhelyzet – jelentette
ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter újságíróknak május 17-én Moszkvában. Murasko szerint függetlenül
attól, hogy eléri-e Oroszországot a járvány harmadik hulláma, a krónikus és a műtétre készülő betegeknek, valamint a
szabadságra elutazóknak célszerű beoltatniuk magukat. Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt
napon 9328-cal 4 949 573-ra emelkedett az operatív törzs által közzétett hivatalos adatok szerint. Moszkvában az
újonnan diagnosztizált páciensek száma az előző napi 2789-ről hétfőre 3573-ra nőtt, ezzel a terjedés visszatért a január
végi, 3 ezer feletti szinthez.
Oroszország: az Állami Duma egyszerűsíti az országba történő beutazási vízum megszerzését
Az Állami Duma a végső, harmadik olvasatban május 18-án elfogadta az Oroszországba belépők számára a turisztikai
vízumok átvételét egyszerűsítő törvényt. A külföldi turisták lehetőséget kapnak egy sima turisztikai vízum igénylésére
az egységes nyilvántartásban szereplő szállodák valamelyikétől származó visszaigazolás alapján. A változással
egyidőben a közönséges turista vízum érvényességi ideje hat hónapra meghosszabbodik.
Kazahsztán: a miniszterelnök utasítást adott az oltás intervallumainak meghatározására
Askar Mamin köztársasági miniszterelnök egy kormányülésen utasítást adott a kazahsztáni Egészségügyi
Minisztériumnak, hogy határozza meg a koronavírus elleni vakcinák közötti intervallumokat. A miniszterelnök
hangsúlyozta, hogy növelni kell az oltások lefedettségét a régiókban. "Ugyanakkor azoknak, akik szeretnék, joguk

legyen oltást választani, és releváns információkat kapjanak" - mondta a miniszterelnök. Hozzátette: a korlátozó
intézkedések betartása érdekében folytatni kell az ellenőrző csoportok munkáját is. Korábban a kazah egészségügyi
minisztérium 90 napra növelte a koronavírus elleni oltások közötti intervallumot.
Kazahsztán: 20% -kal csökkent a COVID-19 előfordulása
Az elmúlt két hétben (május 4-18.) 20% -kal csökkent a COVID-19 előfordulása Kazahsztánban. Ezt május 18-án Alekszej
Csoi köztársasági egészségügyi miniszter jelentette be egy kormányülésen. Elmondása szerint Kazahsztán a "sárga"
zónában van a koronavírus terjedése szempontjából. Nur-Sultan, Alma-Ata, Nyugat-Kazahsztán, Akmola, Karaganda és
Atyrau régió viszont továbbra is a "vörös" zónában maradt. "Jelenleg pozitív tendencia tapasztalható az epidemiológiai
helyzet előfordulásának csökkentésében és fokozatos stabilizálásában" - mondta a miniszter. Hozzátette, hogy a fertőző
ágyak foglaltsága 36%, az újraélesztési ágyaké - 28%. Kazahsztánban a COVID-19 előfordulása március eleje óta
növekszik. Az ország számára a világjárvány kezdete óta a koronavírus harmadik hulláma a legjelentősebb hatású.
FORRÁS:
Magyarország nagykövetsége, Nur-Szultán
Magyarország nagykövetsége, Baku
https://regnum.ru/
https://hirklikk.hu/

Kína
Kínai oldalról lefújták a Mount Everestre induló expedíciókat, nehogy a mászók Nepálból vigyék be a koronavírust
Kínában sikerült megfékezni a koronavírus-járványt, Nepálban azonban jelenleg egyre emelkedik az új fertőzöttek és
halálos áldozatok száma.
Kínai oldalról 38 kínai állampolgár kapott korábban engedélyt arra, hogy a tavaszi mászószezonban Tibet felől
megmássza a 8849 méteres hegycsúcsot. A nepáli oldalról ugyanakkor 408 hegymászónak, köztük Varga Csabának
adták ki az engedélyt. Az erdélyi magyar hegymászó "tisztán", pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége
nélkül szeretné megmászni a csúcsot.
Ez már a Fudan-hatás?- Kínai tőke nyomul a budapesti irodapiacon
Újabb irodaház cserélt gazdát a budapesti piacon, és ami igazán érdekes a tranzakcióban, az a vásárló kiléte: van egy
olyan befektető, aki ez elmúlt időszakban látványosan aktív a magyar ingatlanpiacon. A Resolution Property első
ránézésre brit ingatlanbefektető, aki immáron a harmadik irodaházat vásárolta meg Budapesten. A cég székhelye
valóban London, az általuk kezelt tőke nagy része viszont Kínából származik, és kiemelt partnerek a Fosun céggel, Kína
vezető befektetőjével. De miért is érdeklődik egy londoni székhelyű, kínai tőkét kezelő cég Budapest iránt?
Ritka, de ma megtörtént: furcsán inogni kezdett a világ egyik legmagasabb épülete Kínában
A sencseni katasztrófavédelmi hivatal beszámolója szerint kedden arról kaptak jelentéseket, hogy a húsz évvel ezelőtt
épült SEG Pláza imbolyog. A 79 emeletes épület magasságát tekintve megközelíti a New York-i Empire State Buildinget.
Az SCMP beszámolójába tett videón jól látszik, ahogy tömegek menekülnek a magas épület közeléből. A hivatal
vizsgálja az esetet, ám azt már kizárták, hogy az épület mozgását földrengés okozta volna, mert nem regisztráltak akkor
földmozgást a városban. A helyi időjárás-jelentés szerint a szélerősség Sencsenben ekkor óránként 27 kilométeres
sebességű volt, ami szintén nem valószínű, hogy megingathatná a toronyházakat.
FORRÁS:
https://www.portfolio.hu/

Törökország
Koronavírus-helyzet Törökországban
Az országban május 19-re 11 553-mal, 5 151 038-ra nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma
és 233-mal, 45 419-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20.
óta csökkenő tendenciát mutatott, de május 18-tól ismét enyhén nőtt, jelenleg 125 103 aktív esetet tartanak nyilván.
Koronavírus: így nyitnak Törökországban
Törökország május 17-től fokozatosan enyhíteni kezdte az április vége óta érvényben lévő "teljes zárlaton". Az új
intézkedéscsomag június 1-ig lesz érvényben. A tartományok közötti utazást a nappali órákban ismét szabaddá teszik.
Hétköznaponként az eddiginél később, 21 órakor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom és reggel 5 óráig tart. A hétvégékre
vonatkozó eddigi kijárási tilalom azonban érvényben marad, ami azt jelenti, hogy a lakosok napközben csak a közeli
élelmiszerboltokat kereshetik fel. Újranyitnak az óvodák, de az iskolai oktatás két évfolyamtól - a 8. és a 12. évfolyamtól
- eltekintve online formában folytatódik. A bevásárlóközpontok kinyitnak, míg a sportlétesítmények, a mozik, valamint
az éttermek és a kávézók zárva maradnak, utóbbiak azonban elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. Az
élelmiszerboltok hétvégente kizárólag "alapvető szükségletet" jelentő termékeket árusíthatnak, illetve lakodalmat is
tilos lesz még tartani. A turisták továbbra is mentesek a korlátozások alól.
Törökország egyszeri kifizetésekkel segíti a járvány sújtotta ágazatokat
Recep Tayyip Erdoğan török elnök május 17-én mintegy 4,6 milliárd líra (555 millió dollár) összértékű egyszeri
kifizetéseket jelentett be, melyekkel a koronavírus-járvány miatti korlátozások által sújtott ágazatokat segítenék. A
kávézókat, esküvői helyszíneket és a vidámparkokat 5000 lírával támogatják, az éttermek, a taxisok, a fodrászok, a
zenészek, az autómosók 3000 lírát kapnának. A mezőgazdasági ágazat is további támogatásokban részesül majd.
Törökország 90 millió adag Pfizer-vakcinát kap
Törökország megállapodást írt alá több mint 90 millió adag Pfizer / BioNTech COVID-19 vakcina beszerzéséről.
Júniusban mintegy 30 millió adag Pfizer / BioNTech adag érkezik Törökországba, a további szállítmányok júliusban,
augusztusban és szeptemberben várhatók. Törökországba ezen a héten több mint 10 millió adag Sinovac oltóanyag is
érkezik. Május 18-ig több mint 15,3 millió ember kapta meg az első oltást, míg több mint 11,4 millió lakost már a második
adaggal is beoltottak.
Törökország költségvetési többlete január-áprilisban 772 millió dollárt tett ki
Törökország költségvetési egyenlege január-áprilisban 5,9 milliárd török líra (772 millió dollár) többletet ért el. A mutató
javult az előző év azonos időszakának 72,8 milliárd török lírás (mintegy 11,6 milliárd dollár) hiányához képest. A vizsgált
időszakban az ország költségvetési bevételei 36,4%-kal, 437,9 milliárd török lírára (57,7 milliárd dollár) növekedtek éves
összevetésben. A költségvetési kiadások éves szinten 9,7%-kal, 432 milliárd török lírára (56,9 milliárd dollár) emelkedtek.
Törökországban a munkanélküliségi ráta 12,9%-ra nőtt az első negyedévben
Törökországban negyedéves összehasonlításban 0,1%-kal 12,9%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta az első negyedévben.
A foglalkoztatási ráta elérte a 43,8%-ot, ami 0,8 százalékpontos negyedéves növekedést jelent, a foglalkoztatottak
száma 627 ezerrel 27,8 millióra nőtt.
FORRÁS:
https://www.dailysabah.com/
https://www.hurriyetdailynews.com/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-administers-over-26-71-mln-doses-of-covid-19-jabs-164842
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

Amerikai Egyesült Államok
Az USA lemond az Északi Áramlat-2 elleni szankciókról
Az Egyesült Államok “nemzeti érdekeire” hivatkozva lemondott az Északi Áramlat-2 gázvezeték kivitelezőjére és annak
vezérigazgatójára kiszabott szankciókról – derült ki egy a Reuters hírügynökség birtokába jutott, szerdán a
kongresszusnak elküldött külügyminisztériumi jelentésből.
Így lesz az Egyesült Államokból Latin-Amerika
Az Egyesült Államok 2050-re egyharmadrészt spanyol ajkúakból fog állni, a Republikánus Párt jövőjét a spanyolajkú
amerikaiak jelentik – ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok egyre inkább hasonlítani kezd majd
Latin-Amerikához, írja a The American Conservative szerzője.
Klímaváltozás sörös dobozba zárva - a jövő söre pocsék lesz
Sokkoló dizájn, sokkoló íz - az első karbonsemleges sört gyártó amerikai sörfőzde újabb termékkel állt elő, amellyel a
klímaválság ellen küzdene. A New Belgium Co. ötletgazdái olyan sört főztek, amellyel szó szerint megkóstoltatják a
klímaváltozást a fogyasztókkal.
Az amerikaiak pénzügyi helyzetét is megfertőzte a járvány
A koronavírus-járvány komoly anyagi megterhelést jelentett az amerikaiak számára, a lakosság 24 százaléka romló
pénzügyi helyzetbe került tavaly, de a negatív hatások mértéke jelentősen különbözött végzettségtől, jövedelemtől és
etnikumtól függően – derült ki a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve most nyilvánosságra felméréséből.
Még mindig nem heverte ki a hackertámadást az Egyesült Államok
Továbbra is benzinhiány sújtja az Egyesült Államok keleti partjának nagy részét; Washington DC-ben a legtöbb
benzinkút még mindig nem nyitott ki a tíz nappal korábban történt hackertámadás óta.
Robogott a Walmart az első negyedévben
Amerikában 37 százalékkal, az Egyesült Államokon kívül pedig 49 százalékkal bővült az e-kereskedelmi üzletág
forgalma. Az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom és az éves összevetésben 37 százalékkal növekvő online értékesítések
hajtották a Walmart nettó nyereségét az első negyedévben, olyannyira, hogy az amerikai kiskereskedelmi óriás
megemelte éves várakozását.
Kritikus időket él a Biden-adminisztráció
Zsarolóvírus-támadás következtében leállított üzemanyag vezeték, súlyosbodó infláció és még sok más: az amerikai
kormánynak egyre több, általa nem várt eseménnyel gyűlik meg a baja, ahogyan belép a többek szerint kulcsfontosságú
első 100 nap utáni időszakba.
Airbnb: soha nem látott növekedés jöhet a turizmusban
Az utazási kedv korábban soha nem látott növekedésére számít az Airbnb. Az Egyesült Államokból érkező foglalások
száma már az év első három hónapjában meghaladta a járvány előtti szintet, és a francia, valamint brit piac is
folyamatosan élénkül.
Elérte Amerikát az összes veszélyes mutáns
Az amerikai földrészen már szinte mindenütt jelen van a koronavírus négy legaggasztóbb változata – közölték
csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői. Hozzátették, hogy bár a négy variáns – a brit, a dél-afrikai,
a brazil és az indiai – agresszívabban fertőz, nincs jele annak, hogy halálosabbak az eredeti, vuhani koronavírusnál.
Az oltottakról lekerülhet a maszk az Egyesült Államokban
A beoltottaknak már nem kell maszkot viselniük az Egyesült Államokban. A Betegségmegelőzési és Járványügyi
Központ igazgatója úgy fogalmazott, „aki teljesen be van oltva, megkapta mindkét dózist, az elhagyhatja a maszkot,

távolságtartás nélkül vehet részt társadalmi eseményeken. Elkezdhet úgy élni, mint a járvány előtt.” Joe Biden elnök
szerint a járvány a végéhez közeledik, és mindenkit – aki még nem tette meg – oltásra buzdított.
Megugrottak az amerikai termelői árak
A piaci várakozásokat meghaladó mértékben emelkedtek áprilisban a termelői árak az Egyesült Államokban, jelezve,
hogy a következő hónapokban még inkább megugorhat az infláció. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai
intézetének (BLS) csütörtökön közölt adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest 6,2 százalékkal emelkedtek a
termelői árak áprilisban, ami az adatok rögzítésének kezdete, 2010 novembere óta a legnagyobb mérték. Elemzők 5,9
százalékot vártak a márciusi 4,2 százalékos növekedés után.
FORRÁS:
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Kanada
Kanadai céggel elektrifikálná iskolabuszait az USA
A Lion Electric csak pár hónapja jelentette be, hogy akkumulátorgyárat épít Kanadában. Most újabb nagyberuházásra
szánta rá magát a vállalat, és járműgyárat épít Illinois államban, az Egyesült Államokban.
Mit tud Kanada, amit Hollywood nem?
Ha összeállítanánk a világ legjelentősebb dokumentumfilmes nemzeteinek listáját, Kanada neve egészen biztosan ott
szerepelne az élvonalban. Az ország filmtörténete – és egy kicsit talán a történelme is – elválaszthatatlan a (nemzeti)
műformától, a kanadai mentalitás megérthetetlen a dokumentumfilmek ismerete nélkül.
Földutakon tesztelnék az önvezető kamionokat Kanadában
Önvezető teherautók földúton való platooning módban történő közlekedését lehetővé tevő rendszer fejlesztése
érdekében fogott össze az amerikai Robotic Research önvezető technológiai cég, valamint a kanadai FPInnovations
kutató és fejlesztő központ.
FORRÁS:
www.autopro.hu
www.index.hu

Latin-Amerika
Megbosszulja magát a hibás járványkezelés
A brazilok 58 százaléka szerint Jair Bolsonaro elnök alkalmatlan az ország vezetésére, 50 százalékuk pedig nem hisz neki
- ez derült ki a Datafolha közvélemény-kutató intézet friss felméréséből. Az elmúlt napok közvélemény-kutatásai szerint
az államfő népszerűsége 2019. január 1-jei hivatalba lépése óta nem volt ilyen alacsony, mégpedig olyannyira, hogy
elveszítené a jövő évi választást, ha ismét indulna a tisztségért.
Történelmi választás zajlik Chilében - A világon elsőként biztosítják a nemi egyenlőség elvét
Történelmi választást tartanak a mostani hétvégén Chilében. Az andoki ország ugyanis a világon elsőként úgy
szabályozta alkotmányozási folyamatát, hogy az új alaptörvényt megszövegező alkotmányozó nemzetgyűlésben
biztosítja a nemi egyenlőség elvét, vagyis ugyanannyi számú férfi és nő kap majd helyet a testületben. A kétnapos

voksolás további kiemelt jelentőségét az adja, hogy a most megválasztandó képviselők fogják megalkotni a még a
Pinochet-diktatúra idején, 1980-ban elfogadott alkotmányt felváltó új alaptörvényt, amelynek elfogadása a 2019 őszén
kirobbant tüntetéshullám egyik fő célja volt.
Argentína újabb fizetési haladékot kér
Alberto Fernández argentin elnök és Martin Guzman gazdasági miniszter ezen a héten több európai fővárosban is
látogatást tesznek, hogy megpróbálják elérni a 22 országot, köztük az Egyesült Államokat, Japánt, Franciaországot és
Németországot tömörítő Párizsi Klub felé fennálló 2,4 milliárd dolláros államadósság május 30-án esedékes
visszafizetésének átütemezését.
Válságos szinten a kórházak telítettsége - Vészhelyzetet hirdetett egy ország a koronavírus-járvány miatt
Vészhelyzet bevezetésére kényszerült a koronavírus-járvány miatt Trinidad és Tobago vasárnap nulla órától. A két nagy
és több kisebb szigetből álló, 1,4 millió lakosú országban az utóbbi időben jelentősen súlyosbodott a járványhelyzet, és
a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt hét kórház telítettsége elérte a válságos szintet. Egészségügyi szakemberek
közlése szerint a rosszabbodásért az eredeti, vuhani koronavírusnál jóval agresszívebben fertőző brazil változat
okolható.
FORRÁS:
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Afrika és Közel-Kelet
Az afrikai államfők május 18-i párizsi csúcstalálkozójának témája a Covid és a gazdasági fellendülés
Tucatnyi afrikai vezetőt, több európai vezetőt és egy tucat nemzetközi szervezet vezetőjét fogadta kedden Emmanuel
Macron francia elnök az afrikai gazdaság élénküléséről és a járvány következményeiről szóló csúcstalálkozón. Az Elysée
szerint a csúcstalálkozó célja olyan pénzügyi források felállítása, amelyek képesek feléleszteni a kontinens gazdaságát,
amely a hivatalos adatok szerint Covidtól csupán 130 000 ember halálát okozta, és amely gazdasági növekedésében
2021-ben 25 év óta először recessziót kell tapasztalnia. A növekedésnek 2022-ben vissza kell térnie pozitív területre, de
alacsonyabb ütemben, mint a fejlettebb országokban, a "divergencia" kockázatával - hangsúlyozta az Elysée.
Malawi: elégetnek 19000 AstraZeneca-vakcinát, hogy nőjön a bizalom az oltási program iránt
Az egészségügyi hatóságok 19610 lejárt szavatosságú AstraZeneca-vakcinát égettek el Malawiban, abban bízva, hogy
így majd nőni fog a közbizalom az oltásokkal kapcsolatban, írja a BBC. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban
azt javasolta az országoknak, hogy ne tegyenek ilyesmit, de mostanra meggondolták magukat. Malawiban lassan halad
az oltási kampány, és a hatóságok abban bíznak, hogy ez segít majd fellendíteni a dolgokat.
Szijjártó az EU gázai nyilatkozatáról: „Elfogult, kiegyensúlyozatlan, nem veszik figyelembe Izrael biztonságát
Kedden közös nyilatkozatot fogadtak el az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei az izraeli eseményekkel
kapcsolatosan, amelyben a zsidó államot és a palesztin felet egyaránt felszólították az erőszak azonnali felszámolására.
A nyilatkozatot a 27 tagállamból egyedül Magyarország nem támogatta.
Izraelt folyamatosan bombázzák, a világ pedig háborús bűnnek állítja be a zsidó nép önvédelemét
Május 14-én, Izrael állam kikiáltásának 73. évfordulóját ismét háborús körülmények közt kellett „ünnepelni”. Míg a világ
nagy részén felerősödött az Izrael ellenesség és népszerűvé vált az országot elnyomó, diktatórikus, apartheid rezsimként
beállítani, addig arról alig esett szó, hogy hogyan törekszik a Palesztin Hatóság és a Hamász arra, hogy eltörölje a zsidó
nép hazáját a térképről.
Netanjahu a harcok közepette megköszönte Izrael támogatását 25 államnak
Sávuot, a zsidó pünkösd ünnepén is tovább folyt hétfőn a kölcsönös rakétaháború Izrael és a Gázai övezet iszlamista
szervezetei között – jelentette a 11-es izraeli közszolgálati tévécsatorna hétfőn. Benjamin Netanjahu Twitteren köszönte

meg 25 állam támogatását a rakétaháború során, ám kisebb botrányt okozott azzal, hogy a Tweetből kimaradt India,
amely szintén támogatásáról biztosította a zsidó államot.
Átoltottságban világbajnokok, de a nagy gazdasági visszaesést nem úszták meg
Izrael az idei első negyedévben rekord gyorsan oltotta át a lakosságát, de ezzel együtt sokáig szigorú korlátozások voltak
érvényben, amit a gazdaság is megérzett. Az izraeli GDP az első negyedévben 6,5%-ot esett az előző negyedévhez
képest, ami jelentős visszaesésnek tekinthető. Az előző év utolsó negyedévében még 6,5%-os növekedés volt az
országban.
Ebben a két országban már harmadik dózist adnak a Sinopharmból az embereknek
Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben az egészségügyi hatások harmadik körös oltást ajánlanak azoknak,
akiket Sinopharm vakcinával oltottak – írja a CNBC. Az Egyesült Arab Emírségek válság és katasztrófavédelmi hatósága
a Twitteren jelezte, hogy az országban harmadik, emlékeztető oltást kaphatnak azok, akik már két oltást kaptak a
Sinopharm vakcinából.
Megszűnt az algériai határzár
Algéria június elejétől több mint egy év után részlegesen megnyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt határait jelentette be az elnöki hivatal. A tájékoztatás szerint eleinte napi öt légijárat indul majd külföldre a három legnagyobb
város, Algír, Kaszentína és Orán repülőtereiről. Ezek üzemeltetése során azonban "szigorúan" be fogják tartani a
járványügyi korlátozásokat. Az észak-afrikai ország határait 2020. március 17-én zárták le, amivel külföldön élő
algériaiak milliói számára vált rendkívül bonyolulttá a hazautazás a kereskedelmi légi- és hajójáratok felfüggesztése
miatt.
Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Egyiptomban május végéig
A közel-keleti országban egészen május végéig meghosszabbították a veszélyhelyzetet a koronavírus terjedésének
visszaszorítása érdekében. A nyilvános parkok és strandok két hét múlva újból megnyílhatnak, amennyiben betartják a
megfelelő védelmi intézkedéseket – írta az index a Guardianra hivatkozva. A május 6-án hozott intézkedés – miszerint
az üzleteket, bevásárlóközpontokat és éttermeket este kilenc óráig be kell zárni – továbbra is érvényben marad.
Visszavettek a szaúdiak: kevesebb olajat öntöttek a világra márciusban
Szaúd-Arábia visszafogta olajexportját és olajtermelését márciusban az előző hónaphoz képest - közölte a különböző
nemzetközi energetikai szervezetek adatait összegző, 2001-ben létrehozott Joint Oil Data Initiative (JODI). A szervezet
adatai szerint az OPEC-tag Szaúd-Arábia olajtermelése márciusban napi 8,138 millió hordó volt, 0,1 százalékkal kisebb
a februári napi 8,147 millió hordónál.
Dubaj egyik leggazdagabb embere szívesebben fektet be Magyarországon, mint bárhol máshol Európában
Khalaf al-Habtoor a Spirit FM Exkluzív Novák Andrással című műsorának vendégeként beszélt a hazai befektetési
hangulatról, a koronavírus utáni nyitásról, vakcináról és a magyar kormányról. Dubaj egyik legbefolyásosabb és
leggazdagabb üzletembere szerint Magyarország és a magyar kormány nagy lépésekkel az európai közösség előtt jár,
mivel mindenkinél több vakcinát szereztek be, és nem siették el a könnyű nyitást sem. „Elismerésem, hogy az itteni
vezetés nagyon keményen dolgozott azért, hogy mindenki megfelelő biztonságban lehessen. Ezért tud Magyarország a
nagy európai országok előtt járni, amiért én személy szerint is nagyon büszke vagyok.
Hatalmas iraki gázvezeték épülhet meg
Irak bejelentette, hogy 15 milliárd dollárt (mintegy 4500 milliárd forintot) hajlandó befektetni azokba a projektekbe,
amely csökkenti Bagdad Irántól való függését a gázimport tekintetében. Irak évek óta keresi az alternatívákat az
üzemanyag Irántól történő megvásárlására, így kerülhetett újra fókuszba az egyiptomi gáz Szírián keresztüli
importjának lehetősége. A két ország diplomáciai kapcsolatai az utóbbi időben javultak, ezért úgy tűnik, hogy
újjáéleszthetnek egy pár éve félbehagyott gázvezeték projektet.

Kiszivárgott: lényegében megszületett a megállapodás, tűzszünetet köthet Izrael és Palesztina
Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet az izraeli-palesztin konfliktusban - jelentette ki szerdán a Gázai övezetet
irányító radikális iszlamista Hamász mozgalom egyik vezető tisztségviselője. Úgy vélem a fegyvernyugvás elérését célzó
erőfeszítések sikerrel fognak járni - mondta Músza Abu Marzuk, a libanoni al-Majádín televíziós csatornának nyilatkozva.
Arra számítok, hogy a tűzszünetet egy-két napon belül megköthetik, mégpedig közös megállapodással
- emelte ki a Hamász-illetékes.
Iránban hatalmas a tolongás az elnöki székért
Egy maratoni futás mezőnyét is kitehetnék, annyian indulnak Iránban az elnökválasztáson: 592-en jelöltették magukat
- közölte az adatot szombaton, a regisztráció utolsó napjának végén a perzsa ország választási irodája. Külön
érdekesség, hogy az aspiránsok között 40 nő is van. Maga a voksolás bő egy hónap múlva, június 18-án lesz a 83 millió
lakosú országban, amelyben 13. alkalommal tartanak elnökválasztást.
Marokkó nyomásgyakorlásra használhatja a migrációs nyomást
Nyomásgyakorlásra használhatja Marokkó a migrációs nyomást - erről mutatott be felvételeket a helyi sajtó. Az egyik
marokkói határon kinyitották a kapukat a bevándorlók előtt, akik akadálytalanul elindulhattak Spanyolország egyik
észak-afrikai városállama, Ceuta felé. Eddig nyolcezren érték el a várost.
FORRÁS:
https://africanews.com
https://444.hu
www.szombat.org
www.danubeinstitute.hu
www.mandiner.hu
www.portfolio.hu
www.atv.hu
www.hirtv.hu
www.index.hu
www.origo.hu

Ausztrália
Másfél millió vakcina vár gazdára Ausztráliában
Ausztrália oltópontjain a becslések szerint mintegy másfél millió vakcina vár gazdájára amiatt, hogy kevesen akarják
felvenni az oltást az országban. Az orvosok arra szólították fel a kormányt, hogy indítsanak egy nagyszabású
kampányt annak érdekében, hogy rábeszéljék az embereket az oltás felvételére. A kormány egyébként valamivel
kevesebbre, 600 ezerre teszi a fel nem használt vakcinák számát.
Ausztrália 2022 közepéig zárva tartana - háborognak a gazdasági szereplők
Még mindig nem engedhető meg - a koronavírus ellen teljesen beoltott embereknek sem -, hogy Ausztráliából
külföldre utazzanak, annak ellenére, hogy a járványtól sújtott idegenforgalmi iparág már nagyon szeretné a
nemzetközi határok megnyitását - jelentette ki Scott Morrison ausztrál miniszterelnök kedden a sajtónak nyilatkozva.
FORRÁS:
www.index.hu
www.portfolio.hu

Új-Zéland
Villanyautó kiállítás Új-Zélandon
Új-Zéland egy sok szempontból különleges ország, tőlünk nézve a világ végén. A Villanyautosok.hu-t onnan is több
elektromos autó rajongó olvassa rendszeresen, egyikük Bakos Tibor pedig a napokban egy fotósorozatot is küldött
nekünk az idei eWorld Auckland kiállításról. Az ország elszigeteltségének és sikeres járványkezelésnek hála ott már
korlátozások és maszkviselés nélkül tudnak olyan összejöveteleket tartani, ahol az autógyártók mellett az
energiacégek és egyéb szolgáltatók is bemutathatják az elektromobilitással kapcsolatos projektjeiket.
A gazdagok bevándorlását akarja inkább Új-Zéland
Le akarja állítani a szigetország az alacsonyan képzett melósok beáramlását, közben a külföldi tőkéseket vonzaná
magához. Új-Zéland a világ egyik legeldugottabb fertályán fekvő szigetország, néha panaszkodnak is, hogy olykor
lefelejtik őket a világtérképről. Azonban sokan épp ezért keresnek itt menedéket, mivel az aránylag (legalábbis a
christchurchi merénylet ezt mutatta) biztonságos és világvégi államban nyugodt életre lelhetnek. A Covid-járvány
idején is sokan próbáltak itt letelepedni, és nemcsak a szegény államok szegény embereire gondolunk, hanem a
szigetcsoport rejtett zugaiban birtokot vásárló milliárdosokra is.
Az új-zélandi miniszterelnöknő visszavezetné országát a nagyvilágba
Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern azon munkálkodik, hogy a több mint egyéves határzár után újra
becsatlakozzanak a világ körforgásába – írja a Reuters. Az ötmillió fős szigetország már egy éve teljesen elszeparáltan
él a külvilágtól. Jelenleg a veszélyeztetett munkakörben dolgozókat oltják, ám júliusra a lakosság átoltottsága is
pozitív fordulatot vehet, amely a kormány reményei szerint meghozhatja a nyitást.
FORRÁS:
www.villanyautosok.hu
www.24.hu
www.vg.hu
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