
 

 
 

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 26-ra 15-tel, 132 244-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 2 
447 maradt a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta csökkenő 
tendenciát mutat, jelenleg 819 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
A Moody's megerősítette Albánia B1 besorolását 
A reformoknak és a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait ellensúlyozó támogatási csomagoknak köszönhetően 
stabilizálódott az albán gazdaság. Ennek megfelelően a Moody’s május 21-i jelentésében megerősítette az ország B1 
besorolását stabil kilátások mellett. 
 
Jelentősen nőtt az Albániába látogató külföldi turisták száma áprilisban 
Míg 2020 áprilisában csupán 12 188 külföldi turista érkezett Albániába, idén áprilisban 241 015-re nőtt az országba látogató 
külföldiek száma. Számuk 2021 első négy hónapjában elérte a 754 796-at, szemben az egy évvel korábbi 585 911-gyel. 
Csak áprilisban a belföldi turisták száma 225 268-ra nőtt a 2020. áprilisi 13 069-ről.  
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Aggodalmat okoz az indiai mutáns: Ausztria kemény korlátozást vezet be a britekkel szemben 
Ausztria az indiai koronavírus-mutáció szigetországi terjedése miatt június elsejétől ismét leszállási tilalmat vezet be a 
Nagy-Britanniából érkező repülőgépek számára - derül ki az osztrák egészségügyi minisztérium legfrissebb 
rendelkezéséből. Ezen túlmenően Ausztria az Egyesült Királyságot is úgynevezett "virusmutációs területté" nyilvánította, 
ami azt jelenti, hogy - mint Brazília, India és a Dél-Afrikai Köztársaság esetében - csak rendkívül szigorú feltételekkel lehet 
beutazni az országba. 
 
Új szabály Ausztriában: 16 éven felül már bárkit beoltanak 
Ausztriában feloldották az olthatóság korosztályi korlátozását, ezentúl a háziorvosok 16 éven felül bárkit beolthatnak, aki 
jelentkezik - jelentette be Sebastian Kurz kancellár csütörtökön a Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszterrel közösen 
tartott sajtótájékoztatóján Bécsben. Kurz elmondta, a járványügyi mutatók vártnál kedvezőbb alakulása és az oltások 
előrehaladása igazolja és alátámasztja a széleskörű nyitásokról szóló döntés helyességét. 
 
Oda van az osztrák "csodagyerek" politikai szüzessége 
Sebastian Kurz osztrák kancellár jó eséllyel megúszhatja azt a vádat, miszerint nem mondott igazat egy parlamenti 
vizsgálóbizottsági meghallgatáson, ám súlyos árat kell fizetnie a botrányért. Elvesztette politikai ártatlanságát. 
Megúszhatja ugyan, hogy lemondásra kényszerüljön, de a vizsgálat, a melyben e-mailekkel és szöveges üzenetekkel 
támasztják alá az ellene szóló vádat, tovább folytatódik, és ez nem fest róla kedvező képet. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu 
 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/mood-s-confirms-b1-rating-for-albania-1
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-surge-in-april-742198
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/global/20210525/aggodalmat-okoz-az-indiai-mutans-ausztria-kemeny-korlatozast-vezet-be-a-britekkel-szemben-484818
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210520/uj-szabaly-ausztriaban-16-even-felul-mar-barkit-beoltanak-484154
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-osztrak-csodagyerek-politika-botrany-kurz.729456.html
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/


Benelux államok 

 
Belgium korlátozza a J&J vakcina használatát egy beoltott halála után 
A belga kormány felfüggeszti a Janssen egydózisú vakcinájának használatát a 41 évnél fiatalabbak körében – közölték 
szerdán. A döntést azután hozták meg, hogy egy 40 éves belga nőnél súlyos, életveszélyes mellékhatások alakultak ki 
azután, hogy megkapta a Johnson & Johnson egydózisú koronavírus vakcináját – írta a Reuters. A hírügynökség szerint a 
nőnél súlyos trombózist és vérlemezke-hiányt diagnosztizáltak a kórházban, a szövődmények következtében múlt 
pénteken életét vesztette.  
 
Kétszintes betonházat nyomtattak 3D-ben Hollandiában 
Hogyan lehet 3D-ben kinyomtatni egy kétemeletes, 90 négyzetméteres betonházat? A válaszok a belgiumi Wseterlóból 
érkeznek, a Smart Regions legújabb adásában. Európa legnagyobb betonnyomtatója egy kétszintes építményt hívott 
életre. Ezt a nyomtatót használják most egyetemi hallgatók, akik új, fenntartható építészeti megoldásokat keresnek. 
 
Kapacitásbővítés és négy új útvonal a KLM-nél, június 21-től már napi 3 járat Budapestre 
A KLM bejelentette a fokozatosan bővülő nyári menetrendjét, összhangban az unió újranyitásával. A holland királyi 
légitársaság a nyári csúcsidőszakban növeli a kapacitást meglévő útvonalain, és négy újat is indít, június 21-től az 
Amszterdam – Budapest útvonalon napi háromra bővül a járatszám a tervezett menetrend szerint. 
 
Luxemburg Covid-útlevél bevezetését tervezi június közepétől 
Luxemburg készen áll arra, hogy június közepéig koronavírus elleni beoltottságot igazoló elektronikus tanúsítványt 
bocsásson ki a gazdaság helyreállításának felgyorsítására. A digitális oltási tanúsítvány bevezetése már az utolsó 
szakaszába lépett Luxemburgban, ennek során az illetékes hatóságokat készítik fel az iratokban tárolt adatok olvasására 
és kezelésére. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu  
www.hu.euronews.com 
www.airportal.hu    
www.turizmus.com  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Megszűnt az éjszakai kijárási tilalom Bosznia-Hercegovina nagy részén 
A koronavírus-járvány kedvező alakulása miatt Bosznia-Hercegovina többségében horvátok és bosnyákok lakta 
országrészében május 21-től megszűnt az éjszakai kijárási tilalom, míg a szerbek lakta országrészben csak éjfél és reggel 
öt között tilos a kijárás. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 26-ra Bosznia-Hercegovinában 145-tel, 203 
658-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 16-tal, 9 184-re emelkedett. Az aktív 
fertőzöttek száma április 18. óta csökken, jelenleg 20 987 esetet tartanak nyilván. 
 
Bosznia-Hercegovina január-április közötti kereskedelmi hiánya 8,3%-kal csökkent 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 2021 első négy hónapjában éves szinten 8,3%-kal csökkent, 1,9 milliárd BAM 
(1,2 milliárd dollár / 971 millió euró) értékre. A vizsgált időszakban az export 15,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 
4,2 milliárd BAM-ra, míg az import értéke 12,5%-kal, 6,1 milliárd BAM-ra emelkedett. 
 
Bosznia-Hercegovinában a regisztrált munkanélküliek száma márciusban éves szinten 2,1%-kal esett vissza 
A regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában márciusban éves szinten 2,1%-kal nőtt, elérve a 406 718-at. 
Havi összehasonlítás alapján márciusban a regisztrált munkanélküliek száma 1%-kal csökkent. 
 
 

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/belgium-korlatozza-a-jj-vakcina-hasznalatat-egy-beoltott-halala-utan-3789682/
https://hu.euronews.com/2021/05/24/ketszintes-betonhazat-nyomtattak-3d-ben-hollandiaban
https://airportal.hu/kapacitasbovites-es-negy-uj-utvonal-a-klm-nel-junius-21-tol-mar-napi-harom-jarat-budapestre/
https://turizmus.com/desztinaciok/luxemburg-covid-utlevel-bevezeteset-tervezi-junius-kozepetol-1175120
http://www.vg.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.airportal.hu/
http://www.turizmus.com/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210521-bosznia-hercegovinaban-megszunik-az-ejszakai-kijarasi-tilalom.html
https://seenews.com/news/bosnias-jan-april-trade-gap-narrows-83-742104
https://seenews.com/news/bosnias-registered-jobless-numbers-down-21-yy-in-march-742105


Bosznia-Hercegovinában éves szinten 0,9%-kal nőttek a fogyasztói árak áprilisban 
Bosznia-Hercegovinában a fogyasztói árak éves szinten 0,9%-kal emelkedtek áprilisban, miután márciusban 0,5%-kal 
csökkentek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak áprilisban 0,3%-kal csökkentek, miután márciusban 0,8%-kal 
emelkedtek.  
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Bulgária július végéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti vészhelyzetet. A lakosság oltása lassan halad, 
május 15-ig mindössze a lakosság 6,3%-át oltották be. Az országban május 26-ra 393-mal, 417 526-ra nőtt a járvány 
kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 36-tal, 17 617-re emelkedett a betegség szövődményeiben 
elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 22 591 aktív esetet 
tartanak nyilván.  
 
Az Európai Bizottság jóváhagyta a bolgár utazásszervezők megsegítését célzó 8,4 millió eurós támogatási csomagot 
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a 8,4 millió eurós (10,3 millió dolláros) támogatási csomagot, melyet a bolgár kormány 
a koronavírus járvány negatív hatásai által érintett utazásszervezőknek szán. A közvetlen támogatást a cégek arra 
használhatják fel, hogy visszatérítsék ügyfeleiknek azokat a már befizetett utakat, amelyeket 2020. március 1. és 2020. 
december 31. között töröltek a koronavírus-járvány és a kapcsolódó utazási korlátozások miatt. 
 
Egyre népszerűbbek az ingatlanbefektetések Bulgáriában 
A növekvő lakóingatlan-piac miatt a lakásépítés továbbra is a befektetők figyelmének középpontjában áll Bulgáriában, 
különösen a nagyvárosokban. A járvány kezdete óta az építőipari vállalatok tevékenységét Bulgáriában visszafogta a 
gazdasági bizonytalanság, a kormány járványügyi intézkedései és a karantén vagy a betegség miatti munkaerőhiány. 
2020. március és 2021. március között a magasépítés 8,4%-kal csökkent. Az ágazat azonban a fellendülés jeleit mutatja; 
2021 márciusában a magasépítés termelési indexe először nőtt (+8%) az egy évvel korábbi azonos hónaphoz képest. A 
rövid távú mutatókból is látszik, hogy a tavalyi bizonytalanság után a befektetők bizalma javult. 2021. 1. negyedévében az 
engedélyezett alapterület 11%-kal volt több, mint 2020. 1. negyedévében, és csaknem 4%-kal több, mint 2019. 1. 
negyedévében. Ugyanez a trend, de erősebb dinamikával figyelhető meg a megkezdett alapterületben is. Az első 
negyedév során a kumulált építési engedélyek több mint 660 000 m2 építést indítottak el, mely közel 25%-kal több, mint 
2020 azonos negyedévében és 5,5%-kal több, mint 2019-ben. 
 
Összekötik Szerbia és Bulgária földgázhálózatát 
A szerb kormány székházában Siniša Mali szerb pénzügyminiszter és Lilyana Pavlova, az Európai Beruházási Bank (EIB) 
alelnöke aláírták a Niš–Dimitrovgrad földgáz-interkonnektor építésének finanszírozásáról szóló szerződést. A projekt 
költsége 85,5 millió euró, ebből 25 milliót EIB-hitelből biztosítanak, 49,6 millió az Európai Unió IPA-alapjaiból érkezik, 
vissza nem térítendő juttatás formájában, a többit Szerbia költségvetéséből fedezik. Az évi 1,8 milliárd köbméteres 
kapacitású vezeték 109 kilométer hosszú lesz, a munkálatok a tervek szerint az év végén kezdődnek és 2023 derekán 
fejeződnek be. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/bulgaria-extends-state-of-epidemic-emergency-until-end-july-742448 
https://tervlap.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 

http://seenews.com/news/bosnias-consumer-prices-up-09-yy-in-april-742246
https://www.origo.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria
https://seenews.com/news/ec-approves-bulgarias-84-mln-euro-support-scheme-for-tour-operators-742459
https://tervlap.hu/cikk-nezet/egyre-nepszerubbek-az-ingatlanbefektetesek-bulgariaban
https://www.magyarszo.rs/hu/4620/gazdasag/242940/%C3%96sszek%C3%B6tik-Szerbia-%C3%A9s-Bulg%C3%A1ria-f%C3%B6ldg%C3%A1zh%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1t.htm
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/bulgaria-extends-state-of-epidemic-emergency-until-end-july-742448
https://tervlap.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria


Csehország 

 
Megint új egészségügyi minisztere lesz Csehországnak 
Lemondott Petr Arenberger cseh egészségügyi miniszter, akit Adam Vojtech fog követni a poszton – jelentette be reggel 
Andrej Babis miniszterelnök. Arenberger már a negyedik miniszter volt a járvány kezdete óta, Vojtech is volt már korábban 
tárcavezető – írja a Guardian. 
 
Véglegesen a cseheké lett az amerikai Colt 
A Ceské Zbrojovka Group 220 millió dollár készpénzért és 1,1 millió új saját részvény ellenében megvette az amerikai Colt's 
Manufacturing Company és kanadai érdekeltsége anyavállalata, a Colt Holding részvényeinek száz százalékát. A cseh cég 
az elmúlt hónapokban megkapta az illetékes amerikai, kanadai és cseh hivatalok jóváhagyásait – olvasható a 
közleményben. 
 
Csehországban június közepétől engedélyezik a koncertek megrendezését  
Egyúttal az éttermek belső helyiségei is látogathatóak lesznek. Csehországban június 14-től engedélyezik az étel- és 
italfogyasztást az éttermek belső helyiségeiben – tudatta Andrej Babiš kormányfő a közösségi oldalán. 
 
Mostantól csomagautomatákba is kiszállít élelmiszereket az Alza Csehországban 
Az élelmiszerek különösen nehéz logisztikai feladatot jelentenek a házhoz szállítási szolgáltatásokon belül, a csehországi 
Alza ezért úgy döntött, hogy csomagátvevő automatákba is elkezdi kiszállítani a megrendelt élelmiszereket, akár a 
fagyasztott termékeket is - írja a G7. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.korkep.sk 
www.mandiner.hu 
www.portfolio.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Tetemes veszteséget termelt a Marks and Spencer 
Tetemes veszteséget termelt a Marks and Spencer (M&S) brit kiskereskedelmi hálózat az április 3-án zárult 2020/21-es 
pénzügyi évben a koronavírus-járvány miatt - derül ki a vállalat honlapján szerdán közzétett jelentésből. 
 
Brit Nagykövetség: a Magyarországon lévő brit cégeknek ezt okozza a Brexit 
Bár a magyarországi brit vállalatok többsége évekkel ezelőtt megkezdte a felkészülést a Brexitre, a kilépés mindenkire 
több, főként adminisztratív terhet ró. Arról, hogy pontosan milyen problémákkal szembesülnek a Brexit miatt az itt 
tevékenykedő brit cégek és szolgáltatók, a Brit Nagykövetséget kérdeztük. 
 
Nemsokára jöhet a teljes nyitás Angliában 
A jól haladó oltási program és a csökkenő esetszámok ellenére a vírusvariánsoktól még tartottak a szakemberek, helyi 
kutatások szerint viszont úgy néz ki, hogy a britek által használt vakcinák hatékonyak az indiai mutáns ellen is. 
 
Boris Johnson ellen vall az egykori bizalmas 
Dominic Cummings, a brit kormányfő volt tanácsadója szerdán szólal fel a parlament előtt, mivel a törvényhozás 
vizsgálatot indított a kormány koronavírus-járvány alatt meghozott döntéseiről. Az egykori stratéga valószínűleg nem 
kíméli majd a Boris Johnsont – írja a Reuters. A brexit-kampány és Johnson 2019-es kampányának stratégiája a koronavírus 
kapcsán elmondta, hogy a miniszterelnök és a kormány borzasztó mértékben elmaradt a várakozásoktól. 
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/05/25/koronavirus-a-vilagban-az-index-nemzetkozi-hirosszefoglaloja-kedden-covid-19-vakcina-oltas-vedettsegi-igazolvany/uj-egeszsegugyi-minisztere-lesz-csehorszagnak/
https://mandiner.hu/cikk/20210524_csehorszag_kulfold_colt_fegyvergyartas
https://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2021/05/24/csehorszagban-junius-kozepetol-engedelyezik-a-koncertek-megrendezeset/
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210523/mostantol-csomagautomatakba-is-kiszallit-elelmiszereket-az-alza-csehorszagban-484518?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
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A 100%-ot közelíti a GDP-arányos brit államadósság 
A legfrissebb adatok szerint csaknem hat évtizede nem mért szintre duzzasztotta a hazai össztermékhez (GDP) mért brit 
államadósság-rátát a közfinanszírozás példátlanul magas nettó hiteligénye, elsősorban a koronavírus-járvány súlyos 
reálgazdasági és költségvetési hatásai miatt. 
 
A járvány ellenére egyre több a milliárdos 
Hiába a koronavírus-járvány, nemcsak az egész világon, hanem Nagy-Britanniában is még több a milliárdos, mint egy évvel 
ezelőtt. A Sunday Times szerint jelenleg 171 fontmilliárdos él, ami 24-gyel több a 2020-as adatokhoz képest. Emellett az 
is elképesztő, hogy 21,7 százalékkal 106,5 milliárd fontról 597,2 milliárdra nőtt a gazdagok vagyona egy év alatt. 
 
Spanyolország tárt karokkal várja a briteket, de nem engedik őket 
A spanyol kormány feloldotta az Egyesült Királyságból érkezőkre vonatkozó korlátozásait, hogy ezzel is serkentse a 
gazdaság fellendülését. Csakhogy az Egyesült Királyságban még mindig közepes besorolású országnak számít 
Spanyolország, vagyis a briteknek akkor tanácsolják az utazást, ha az alapvető családi vagy üzleti okból történik – írja a 
news.sky.com. 
 
Orbán Viktor Londonba utazik, Boris Johnsonnal tárgyal 
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Londonban megbeszélést folytat brit partnerével, Boris Johnsonnal – erősítette 
meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Brüsszelben.  
 
Októberig mehetünk személyivel Angliába 
A brit belügyminisztérium hétfői tájékoztatása alapján októberig van lehetőség felhasználni beutazáshoz a személyi 
igazolványukat azoknak az EU-s állampolgároknak, akik nem Nagy-Britanniában élnek. A szigetországban élő uniós 
állampolgároknak viszont még legalább négy évig lesz lehetőségük belépni a személyi igazolványukkal Nagy-Britanniába. 
 
Az indiai mutáns veszélyesebb lehet a gyerekekre 
Nagy-Britanniában katasztrófára számítanak, a szakértő szerint helyes lenne a távoktatás ismételt bevezetése legalább 
addig, amíg megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre arról, hogy a jelenlegi vakcinák védenek-e az indiai 
kettős mutáns ellen. A koronavírus indiai kettős mutánsa aggasztó mértékben terjed az Egyesült Királyságban. Az elmúlt 
egy hétben 160 százalékos növekedést észleltek a szigetországban a variáns által okozott esetek számában. Ez 
természetesen önmagában is aggodalomra ad okot, de ami ennél is rosszabb, az az a megfigyelés, hogy ez a vírusvariáns 
minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre. Egész iskolák kerülhetnek bajba emiatt. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedónia is eltörölheti a maszkviselési kötelezettséget 
A kedvező járványhelyzet miatt június elsejétől jelentős enyhítések várhatók Észak-Macedóniában, és várhatóan a 
maszkoknak is búcsút inthetnek a polgárok, illetve részt vehetnének különböző tömegrendezvényeken is. Észak-
Macedóniában május 26-ra 46-tal, 155 117-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 14-
gyel, 5 356-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 2 571 aktív esetet 
tartanak nyilván.  
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Az EBRD 4 millió euró kölcsönt biztosít az észak-macedón Ohridska Bankának a kkv-k növekedésének támogatására 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 4 millió euró (4,9 millió dollár) hitelt nyújt az észak-macedón Ohridska 
Bankának az ország kis- és középvállalkozásai versenyképességének növelésére. A vállalatok tevékenységük 
korszerűsítésére, valamint a nyugat-balkáni régióban és a tágabb európai piacban rejlő kereskedelmi lehetőségek 
kiaknázására használhatják fel a kölcsönt. 
 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya 6,9 milliárd dénárra (112 millió euróra) csökkent a január-áprilisi időszakban 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya 6,9 milliárd dénárra (137 millió dollár / 111,8 millió euró) csökkent az év első négy 
hónapjában, szemben a 2020 azonos időszakában elért 12,1 milliárd dénáros hiánnyal. A konszolidált költségvetési 
bevételek 67,8 milliárd dénárt tettek ki január-áprilisban, ami meghaladta az egy évvel korábbi 60,73 milliárd dénárt. Az 
összes kiadás 74,7 milliárd dénárra nőtt, a 2020 január-áprilisi 72,8 milliárd dénárról. 
 
Észak-Macedóniában a reál nettó bérek 4,6%-kal nőttek márciusban 
Észak-Macedóniában a reál nettó bérek márciusban éves szinten 4,6%-kal nőttek az előző havi 0,8%-os emelkedést 
követően. Nominálisan 6,8%-os volt a növekedés, az átlag nettó bér elérte a 28 217 dénárt (558,9 USD / 457,4 EUR). Havi 
összehasonlítás alapján a reál nettó bérek márciusban 0,5%-kal emelkedtek. 
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Franciaország 

 
Franciaország igent mondott az oltási multilateralizmusra 
Franciaországban júniusban megkezdődik a 16 és 18 év közöttiek koronavírus elleni oltása – jelentette be pénteken Alain 
Fischer, az oltási programért felelős kormánymegbízott. Az Európai Unióban forgalomban lévő oltóanyagok közül egyedül 
a Pfizer-BioNTech közösen kifejlesztett vakcinája engedélyezett ennek a korosztálynak. A kamaszkorúak közül eddig csak 
a krónikus betegségben szenvedők kérhették az oltást, ami 10-20 ezer fiatalt érintett. A 16 és 18 év közötti korosztályhoz 
mintegy 1,6 millió francia tartozik. 
 
Felgyorsul a francia oltási kampány, de még sok az új fertőzött 
Franciaországban május 31-től minden nagykorú jelentkezhet a koronavírus elleni oltásra – jelentette be csütörtökön Jean 
Castex miniszterelnök, egy nappal azután, hogy megkezdődött a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása. Naponta 
már több mint félmillió embert oltanak be, és csütörtökön újabb rekordot döntött a beoltottak száma, 672 339 adag 
eloltásával. Jelenleg azonban még csak a legalább 50 évesek, a legalább 16 éves krónikus betegek és az elsőbbséget élvező 
mintegy húsz foglalkozási ágban dolgozók kérhetik az oltást. 
 
Ismét jár éjszakai vonat Párizsból a Riviérára 
Ismét jár éjszakai vonat Párizsból Nizzába. A hálókocsis vasúti közlekedést három évvel ezelőtt szüntették meg a francia 
főváros és az Azúr-part között. Most azért indították újra az éjszakai vonatokat, hogy a repülés helyett alternatívát 
kínáljanak. Az éjszakai vonatok időben nem veszik fel a versenyt a francia gyorsvasúttal, a TGV-vel, ugyanis a 
szuperexpressz több mint 300 km/órás sebességgel száguld. A pálya azonban csak Marseille-ig alkalmas a nagy sebesség 
tartására, a tengerparton már a helyi vonatokkal közös pályán és közel azonos sebességen halad Nizzáig a TGV. 
 
150 millió eurós támogatás a francia kulturális intézmények újranyitásához 
Miután a koronavírus-járvány miatt Franciaországban 202 napja zárva tartó kulturális intézmények szerdától csak 35 
százalékos kihasználtság mellett nyithatnak újra, a bevételkiesés kompenzálására a kormány csaknem 150 millió euróval 
(52,5 milliárd forint) támogatja az újrakezdést. 
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Szigorítják a franciák a britek beutazását 
Az indiai mutáns kivédése miatt szigorítják a Nagy- Britanniából érkezők beutazási szabályait a francia hatóságok – írja a 
Bloomberg.  Jelenleg a szigetországból érkezőknek 7 napos karantént kell letölteniük Franciaországban és csak akkor 
jöhetnek be, ha negatív Covid-tesztet produkálnak. A karantén idejét a francia hatóságok most 10 napra növelik. 
 
Az elhunyt egészségügyi dolgozók gyerekei megkapják a nemzet árvái státuszt Franciaországban 
A rendőri erőkhöz és a katonákhoz hasonlóan az egészségügyi dolgozók számára is létrehozta a francia kormány a 
„köztársaság szolgálatáért halt meg” elnevezésű státuszt a koronavírus-járvány „rendkívüli körülményeire” való 
tekintettel- jelentette be pénteken Emmanuel Macron államfő. A státusz alapján a járványban elhunyt egészségügyi 
dolgozók gyermekei a nemzet árváinak tekintendők, s ellátásukért 21 éves korukig az állam felelős.  
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Horvátország 

 
Horvátországban további enyhítésekről döntöttek 
Május 28-tól további enyhítések lépnek életbe Horvátországban, a korábbi 25 fő helyett 100 főig lehet nyilvános 
rendezvényeket és összejöveteleket tartani, zárt térben engedélyezik a sportolást, valamint az éttermek számára a beltéri 
kiszolgálást, és a határátlépésen is könnyítenek a kiskorúak számára. A gyerekeknek - akik szüleikkel utaznak - 12 éves 
korig nem kell teszt, ez a korhatár korábban 7 év volt. A kávézók és más egységek, amelyek csak italt szolgálnak fel, 
továbbra is csak teraszokon és kerthelyiségekben fogadhatják a vendégeket. Az üzletek és a vendéglátóhelyek a korábbi 
22 óra helyett 23 óráig tarthatnak nyitva. Május 26-ra 538 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk 
elérte a 354 921-et. A betegség szövődményeinek következtében egy nap alatt 21-en haltak meg, amivel a járvány halálos 
áldozatainak száma 7971-re emelkedett. Kórházban 1031 beteget ápolnak, közülük 102-en vannak lélegeztetőgépen. Az 
aktív esetek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 3112 aktív esetet tartanak nyilván. A valamivel több 
mint négymilliós országban eddig 1 197 164-en kaptak védőoltást, közülük 411 127-nek már a második adag vakcinát is 
beadták. 
 
A Pfizer COVID-19 vakcina-összetevőket állíthat elő Horvátországban 
A Pfizer amerikai gyógyszergyár az év végétől a COVID-19 vakcina összetevőinek gyártását tervezi Zágráb melletti 
gyárában. A Pfizer 10 millió dollárt (8,2 millió eurót) fektet be termelési kapacitásának bővítésére Horvátországban és 
Írországban. 
 
Horvátországban a munkanélküliségi ráta áprilisban 8,9%-ra csökkent 
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta áprilisban 8,9%-ra esett vissza a márciusi 9,3%-ról. A vizsgált 
hónapban a horvátországi munkanélküliek száma 148 744 volt, ami 4,4%-os csökkenést jelent havi szinten és 6,6%-kal 
kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. A foglalkoztatottak száma áprilisban elérte az 1 526 925-öt. 
 
950 euró az átlagfizetés Horvátországban 
Horvátországban nettó 7138 kuna, vagyis mintegy 950 euró volt a márciusi átlagfizetés, ez pedig éves szinten mintegy 5 
százalékos emelkedést jelent. A legmagasabb béreket az információs szolgáltatásokat végzők kapták, mintegy 1762 
eurót, míg a bérek a ruházatot előállító gyárakban a legalacsonyabbak, ahol 584 eurót keresnek az ott dolgozók. A nettó 
mediális fizetés márciusban 6000 kuna, vagyis 799 euró volt, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak fele ennél kevesebb 
fizetést vihetett haza. 
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A horvát piac lehet a magyar e-kereskedők kedvenc célállomása 
A dinamikusan erősödő hazai e-kereskedelem belátható időn belül nehéz helyzet elé állíthatja a kisebb erőforrásokkal 
rendelkező e-kereskedőket, akik alternatív piacnyitásokban láthatják a megoldás kulcsát. Egyre nagyobb figyelem 
összpontosul Horvátországra. Noha egy-egy hazai szereplő már évek óta jelen van a déli szomszédunknál, az edigital.hr 
kivételével kevés esetben számolhatunk be tényleges piaci részesedésről. A horvát piacon a tavalyi évben az összesített 
kiskereskedelem mintegy 6 százaléka zajlott az online boltoknak köszönhetően, ami a járványhelyzet hatására 
valószínűleg növekedett. Sokan arra számítanak, hogy az online piac részesedése 7-8,5% körül alakul a 2021-es 
esztendőben. Ez gyakorlatilag azonos a magyar adatokkal. Horvátországban nagyjából 5 ezer webáruház működik; 
népességarányában ez is hasonló adat a hazaihoz. Egy horvát piacnyitás esetén a magyar kereskedőknek nem kell olyan 
meglepetésekkel szembesülnie, mint a nyugati vagy akár a cseh piacra történő belépés során. 
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Írország 

 
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Dublinban 
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter írországi látogatásakor Simon Coveney külügyminiszterrel, Leo Varadkar 
miniszterelnök-helyettessel és vállalkozási, kereskedelemi és foglalkoztatási ügyekért felelős miniszterrel, valamint 
Magyarországon befektető vállalatok vezetőivel tárgyalt. Több mint száz, magas hozzáadott értéket előállító ír vállalat 
működik jelenleg Magyarországon, melyek megközelítőleg tízezer főt foglalkoztatnak. A kedvező működési és 
adókörnyezet miatt további beruházások várhatók. 
 
A költségvetési tanács szerint a kormány előrejelzéseinél negatívabb fiskális helyzet várható 
Az ír fiskális tanácsadó testület (IFAC) figyelmeztette a kormányt, hogy költségvetési előrejelzései nincsenek összhangban 
a jövőbeni kiadási kötelezettségvállalásokkal. Az IFAC szerint a kormány túl pozitív képet festett a jövőbeni 
adóbevételekről, és alábecsülte a társasági adóbevételek várható csökkenését a globális adórendszer javasolt 
változtatásaira vonatkozóan. 
 
A Ryanair ír légitársaság járatának eltérítése 
A Ryanair ír légitársaság Minszkben földre kényszerített járatával kapcsolatban az ír kormány azt nyilatkozta, hogy 
„államilag támogatott repülési kalózakció” volt, mely teljes mértékben elfogadhatatlan. A Ryanair vezérigazgatója 
Michael O’Leary elmonda, hogy a légitársaság együttműködik a nemzetközi biztonsági szervekkel, miután 
Fehéroroszország eltérítette Athénból Vilniusba tartó járatát. Az utasok közül letartóztatták Roman Prataszevicset, 
ismert fehérorosz ellenzéki újságírót és orosz állampolgárságú barátnőjét. 
 
Ír bevándorlási program EU-n kívüli befektetők számára 
A magas tőkefedezettel rendelkező magánszemélyek számára az ír kormány létrehozott egy „cash-for-residency” néven 
elhíresült bevándorlási programot. Az kormány által működtetett bevándorló befektetői program (Immigrant Investor 
Programme) EU-n kívüli állampolgárok és családtagjaik számára biztosítja az Írországban való tartózkodás jogát, ha 
egymillió eurót fektetnek be meghatározott iparágakban működő vállalatokba, vagy hatjegyű összeget adományoznak 
társadalmi célra. Az ír Igazságügyi Minisztérium adatai szerint 2020-ban a program keretében 185,6 millió euró értékű 
beruházást hagytak jóvá 267 személynek és családtagjaiknak biztosítva az Írországban való tartózkodás jogát. A rendszer 
2012. évi indulása óta több mint egy milliárd eurót hozott Írország számára és a letelepedők többsége kínai állampolgár 
volt.  
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Érvényben maradnak a járvány kapcsán bevezetett támogatások 
A koronavírus-járvány miatt bevezetett három fő támogatási rendszer - a bértámogatási rendszer, a pandémiás 
munkanélküli segély és a korlátozások miatt bezárásra kényszerült vállalkozások támogatási rendszere - eredetileg június 
30-án lejárna, de a kormány azok meghosszabbítását tervezi és várhatóan őszig érvényben maradnak. Ezen három 
rendszer eddig több mint 14 milliárd euró kiadást jelentett az állam számára. 
 
FORRÁS:  
www.kormany.hu 
www.irishtimes.com 

 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
Május 23-án nem volt halálos áldozata a COVID-19 betegségnek Koszovóban, amire hónapok óta nem volt példa. Az 
országban utoljára tavaly október 21-én nem volt halálos áldozata a járványnak. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek 
száma május 26-án Koszovóban 107 244-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 2 246 maradt.  
 
Koszovó kereskedelmi hiánya 100,5%-kal nőtt éves szinten áprilisban 
Koszovó kereskedelmi hiánya éves szinten 100,5%-kal, 323,4 millió euróra (396,1 millió dollár) nőtt áprilisban. Az export 
éves szinten 86,9%-kal 61,1 millió euróra, míg az import 98,2%-kal 384,5 millió euróra emelkedett. Koszovó fő 
exportpiacaii áprilisban az Egyesült Államok, Albánia és Észak-Macedónia voltak, míg a behozatal nagy része 
Németországból, Törökországból és Kínából származott. 
 
FORRÁS: 
https://privatbankar.hu/cikkek/kozerdeku/irigylesre-melto-jarvanyadatok-jottek-koszovobol-es-montenegrobol.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data 
https://seenews.com/ 
 

Lengyelország 

 
Jól fogadták Varsóban a Pepco papírt 
Szerdán kezdődött meg a kereskedés a lengyel tőzsdén a Pepco részvényeivel. Az év elején még a londoni börzét is 
lehetséges helyszínként mérlegelte a társaság, a választás végül a nagyobb kelet-európai jelenlét miatt esett Varsóra. 
 
Az a lengyel, aki be van oltva, ingyen lottózhat 
Csökken a lengyelek oltakozási hajlandósága, ezért a kormány nyereményjátékkal ösztönzi a lakosokat, hogy részt 
vegyenek az országos oltási programban, és pénzjutalmat kapnak a legjobb oltási arányt jegyző községek is - közölte 
kedden a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk. 
 
Lengyelország nem hagy fel a szénbányászattal a cseh határnál az EU-bíróság tiltó határozata ellenére sem 
Lengyelország nem fog felhagyni a felszíni szénbányászattal az ország délnyugati részében, a cseh-német határ közvetlen 
közelében, az Európai Unió Bíróságának erre vonatkozó pénteki tiltó határozata ellenére sem - közölte a lengyel 
kormányfő. 
 
Tíz százalékkal drágult az áram Lengyelországban 
Lengyelországban közel 10 százalékkal kerül többe most az elektromos energia, mint egy évvel korábban. A hivatalos 
információk szerint az áramtermelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése miatt tovább drágulhat az áram. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
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Montenegró 

 
Irigylésre méltó járványadatok jöttek Koszovóból és Montenegróból 
Nem volt halálos áldozata a COVID-19 betegségnek Koszovóban és Montenegróban május 23-án, amire hónapok óta nem 
volt példa. Montenegróban legutóbb január 2-án nem jelentettek koronavírussal összefüggő halálesetet. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma május 26-ra Montenegróban 67-tel, 99 425-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig egy nap alatt 1-gyel, 1 578-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő tendenciát 
mutat, jelenleg 999 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Megkezdte a jegyeladást a június 10-én induló új montenegrói légitársaság 
Megkezdte a jegyeladást a ToMontenegro elnevezésű új montenegrói légitársaság, amelynek repülőgépei június 10-től 
közlekednek. Az új légitársaság gépeinek első útja Podgoricából és Tivatból Belgrádba vezet majd. Ezen az útvonalon az 
utóbbi fél évben csak az AirSerbia szerb légitársaság gépei közlekedtek, és a monopólium miatt jelentősen megnőttek a 
jegyárak is. A ToMontenegro jelentősen alacsonyabb árakkal indul. A Montenegro Airlines légitársaság tavaly 
decemberben ment csődbe a felhalmozott adósságok miatt. 
 
FORRÁS: 
https://privatbankar.hu/ 
https://webradio.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.21-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. 
 
Októberi szintre csökkent a megbetegedések száma Németországban 
Csaknem nyolc hónapja először kétezernél kevesebb, 1911 ember szervezetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy 
nap alatt Németországban a kedden közölt hivatalos adatok szerint. Tavaly október 5-én 1382 lelet volt pozitív, azóta 
átvonult az országon a járvány második hulláma, majd kibontakozott a harmadik hullám, amely az utóbbi hetekben egyre 
inkább enyhül − adta hírül az MTI. 
 
Indiai mutáns: Németország a nyári szünet előtt szigorított a britekkel szemben 
Németország új korlátozásokat vezet be az Egyesült Királyságból érkezőkre vasárnaptól kezdődően az Indiában először 
azonosított koronavírustörzs Nagy-Britanniában történő gyors elterjedése miatt. A külügyminisztérium szerint az 
Egyesült Királyságból érkező utazóknak Németországba érkezésük után két hetet kell karanténban tölteniük, még akkor 
is, ha a vírus negatív eredményt mutat. 
 
Kórházakat támadhatnak meg a hekkerek 
A német kórházakat fokozottan veszélyeztethetik a hekkerek - jelentette ki szombaton az ország kiberbiztonsági 
ügynökségének vezetője, emlékeztetve arra, hogy két nagy horderejű digitális támadást hajtottak végre ebben a 
hónapban az ír egészségügyi szolgálat és egy amerikai üzemanyagvezeték-hálózat ellen. A német klinikákat az elmúlt öt 

http://www.ma7.sk/
http://www.profitline.hu/
http://www.napi.hu/
https://privatbankar.hu/cikkek/kozerdeku/irigylesre-melto-jarvanyadatok-jottek-koszovobol-es-montenegrobol.html
https://webradio.hu/hirek/belfold/megkezdte-a-jegyeladast-a-junius-10-en-indulo-uj-montenegroi-legitarsasag
https://privatbankar.hu/
https://webradio.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro
https://berlin.mfa.gov.hu/news/utazasi-tanacsok-2020-03-18
https://index.hu/kulfold/2021/05/25/koronavirus-a-vilagban-az-index-nemzetkozi-hirosszefoglaloja-kedden-covid-19-vakcina-oltas-vedettsegi-igazolvany/oktoberi-szintre-csokkent-a-megbetegedesek-szama-nemetorszagban/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210522/indiai-mutans-nemetorszag-a-nyari-szunet-elott-szigoritott-a-britekkel-szemben-484450
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210522/korhazakat-tamadhatnak-meg-a-hekkerek-484454


évben sorozatosan érték kibertámadások, ám Arne Schoenbohm, a BSI szövetségi kiberbiztonsági ügynökségének elnöke 
a Zeit Online újságnak elmondta, hogy "nagyobb veszélyt lát a kórházakban". 
 
A német gazdaság első negyedéve 
A német gazdaság 2021. első negyedévében nagyobb visszaesést mutatott az előzetes becslésekhez képest és az 
eurózóna szomszédos országainál is gyengébben teljesített. A kormány és a gazdasági szakértők ugyanakkor erőteljes 
fellendülést várnak a pandémia miatt bevezetett korlátozások feloldásától. A vállalati szféra is optimistán tekint a jövőbe, 
a legújabb üzleti klíma index a legmagasabb értéken áll 2019. május óta. 
 
Váratlanul kétéves csúcsra ugrott a német gazdaság fő konjunktúra-indexe 
Az áprilisi felülvizsgált 96,6 pontról váratlanul 99,2 pontra, kétéves csúcsra ugrott a német Ifo-index májusban, azaz 
erőteljes gazdasági fellendülést érzékel, illetve vár a német vállalati szektor. A Reuters elemzői konszenzusa 98,2 pontos 
májusi értéket várt, így a tényadat 1 ponttal magasabb lett, ami elsősorban a következő félévi várakozásokkal kapcsolatos 
alindex vártnál (101,4 pont) jóval magasabb eredményével (102,9 pont) függ össze. 
 
Óriási a veszteség Európa legnagyobb gazdaságában a koronavírus miatt: százezer üzlet mehet tönkre 
Legalább százezer üzlet zárhat be végleg Németországban, a gazdaság egésze pedig 300 milliárd euró veszteséget 
szenvedhet el a koronavírus-világjárvány miatt a hétvégén ismertetett becslések szerint. A városi és települési 
önkormányzatok szövetségének (DStGB) elemzése alapján a járvány felgyorsíthatja a belvárosok pusztulását, amelyet 
eddig főleg a bevásárlóközpontok elszaporodása és az online kiskereskedelem népszerűségének növekedése hajtott 
előre. A belvárosi sétálóutcákat hónapokra elnéptelenítő járvány előtti állapot nem áll helyre, mert minden eddiginél 
többen "felismerték és kihasználják az online vásárlás előnyeit". 
 
Gyorstöltő infrastruktúra kiépítéséről szóló törvénytervet elfogadása 
A Bundestag az AfD és az FDP ellenszavazata mellett elfogadta - az Andreas Scheuer (CSU) szövetségi közlekedési 
miniszter által előterjesztett - gyorstöltő infrastruktúra kiépítéséről és üzemeltetéséről szóló törvényt. 2023-ig 
országszerte ezer 150 kilowatt feletti töltőkapacitású gyorstöltő központot kívánnak kiépíteni, amelyre a szövetségi 
kormány 1,9 milliárd eurót különített el. A pályázatok 2021 nyarától lesznek elérhetőek. 
 
Melyik részvények húzzák magukkal az erős német részvénypiacot? 
Továbbra is nagyon dübörög a német részvénypiac. A válságból való kijutást továbbra is árazzák a befektetők, és egyelőre 
úgy tűnik, hogy az idei választás eredménye - amely a hatalomváltás szempontjából akár még történelmi is lehet - 
egyelőre nem aggasztja a piaci szereplőket. A legnagyobb kapitalizációjú részvények között jelentős differenciálódás 
zajlik. 
 
Az EU megbünteti a német autóipari óriásokat - mégis örülhetnek a döntésnek 
Az EU trösztellenes hatósága megbünteti a Volkswagent, a BMW-t és a Daimlert a környezetvédelmi szabályok 
kijátszására irányuló együttműködésük miatt, de a büntetés összege meglehetősen alacsony lesz - mondta a Reutersnek 
egy bennfentes. A vállalatokat még nyár előtt megbüntetheti a szerv. 
 
Európai Egyesült Államokat csinálna az EU-ból a hatalomra jó eséllyel pályázó német párt 
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint úgy néz ki, hogy az őszi német választások után nem lesz német kormány 
Zöldek nélkül – bár az még megjósolhatatlan, hogy a Zöldeké lesz-e a vezető szerepe. Mivel új szereplőként vehetnek 
részt a kormányzásban, ezért fontos látni, hogy milyen szakpolitikai ígéretekkel kampányol Annalena Baerbock pártja. Az 
EU-val kapcsolatban a jelenleginél sokkal szorosabb integrációt ígérnek, a gazdasági és pénzügyi unió további mélyítését 
ígérik. Az integráció végén egy egységes európai köztársaságot képzelnek el a Zöldek. 
 
Joe Biden rábólintott az Északi Áramlat-2-re, nem akar keresztbe tenni a németeknek 
Bár a kezdettől ellenezte az Oroszországot Németországgal összekapcsoló új földgázvezetéket, visszalépett a 
büntetőintézkedésektől, mert a vezeték már szinte teljesen elkészült, amikor ő hivatalba lépett idén januárban – 
magyarázta döntését Joe Biden amerikai elnök arról, hogy miért oldotta fel az Északi Áramlat-2 kivitelezőjére és annak 
vezérigazgatójára kiszabott szankciókat. 
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Történelmi megállapodás a vállalatok nemzetközi adórendszeréről 
Franciaország és Németország szerdán arra kérte a partnereit, hogy járuljanak hozzá a megállapodáshoz a vállalatok 
nemzetközi adórendszeréről. „Egyértelműem adódik az alkalom, hogy történelmi megállapodásra jussunk a G7-ek jövő 
heti és a G20-ak július eleji találkozóján” – mondta Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter német kollegájával, Olaf 
Scholz-cal tartott közös sajtótájékoztatóján a francia-német gazdasági és pénzügyi tanács ülésén. 
 

FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.index.hu  
www.mkik.hu   
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 
 

Egész Olaszországban a legalacsonyabb járványfokozat lép életbe 
Olaszország összes tartománya az úgynevezett sárga zónába tartozik hétfőtől, ami a járványveszély legalacsonyabb 
szintjét jelenti, miközben a lakosság fele már megkapta az első dózist a koronavírus elleni védőoltásból. A színek szerinti 
beosztás tavaly november 4-i bevezetése óta ez az első alkalom, hogy az egész ország sárga színű lett, vörös és 
narancssárga zónák nélkül. Az egészségügyi tárca adatai szerint 30,9 millió olasz kapta már meg az első oltást, közülük 
több mint 10 millióan második dózisban is részesültek.  
 

Kötelező lett a védőoltás, ezért súlyos szankciókkal néznek szembe az oltatlan olasz egészségügyi dolgozók 
Orvosok, ápolók és az összes többi egészségügyben dolgozó számára kötelezővé vált a koronavírus elleni védőoltásban 
való részvétel, amelynek elutasítását szankciókkal bünteti egy új olasz jogszabály. A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás 
kötelezettsége az orvosokat, ápolókat és minden más egészségügyben dolgozót érint, közöttük a háziorvosokat, 
gyógyszerészeket, valamint az idősotthonok személyzetét is. A védőoltást elutasítókat szankciókkal sújthatják: más 
munkakörbe helyezhetik át őket, akár alacsonyabb beosztásba is. 
 
Az Olaszországba utazóknak nem elég beoltva lenniük 
Kizárólag negatív PCR-teszttel vagy megfelelő antigénteszttel lehet Olaszországba utazni július 30-ig. Magyarországról 
és európai uniós tagállamokból a beutazás lehetséges, ám a hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális 
szabályokat állapít meg. Az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot) Olaszországba utazó személy – függetlenül a 
védettségi igazolvány meglététől – az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR vagy AG-antigén gyorsteszt 
negatív eredményének bemutatására köteles, melynek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelés és karantén várja. Ez 
alól csak a két éven aluli gyermekek mentesülnek. 
 
Csődbe ment egy olasz bank a Greensill Capital miatt 
A milánói székhelyű Aigis Bancát is utolérték a Greensill Capitalhöz kötődő problémák, a kkv-k finanszírozásával 
foglalkozó bank ugyanis nagy kitettséggel bírt a csődbe ment vállalat felé, ez pedig a pénzintézet vesztét hozta. 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/  
https://www.portfolio.hu/ 
 

Románia 

 
Zöld kategóriába sorolta Magyarországot Románia, szabad a beutazás 
Frissítette a román kormány az országok járványügyi besorolását, Magyarország a zöld országok közé került. Ez a 
besorolás azt jelenti, hogy Magyarországról mostantól korlátozások és karanténkötelezettség nélkül lehet Romániába 
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utazni. A Magyarországra való beutazás esetén – a konzuli szolgálat által sorolt számos egyéb kitétel mellett – a védettségi 
igazolvány a döntő. Akik rendelkeznek a magyar kormány által kiállított védettségi igazolvánnyal, azokra nem 
vonatkoznak utazási korlátozások. Akinek olyan országtól van védettségi igazolványa, amelyikkel megállapodott ezek 
kölcsönös elfogadásáról a magyar külügy, azok szintén mentesülnek a korlátozások alól. Románia ezek között az országok 
között van. 
 
Így működik az oltáskampány: Románia lakosságának 74 százaléka még egyetlen adag oltást sem kapott 
Az oltási kampány kezdete óta 4 183 320 embert oltottak be legalább egy adaggal. Ez azt jelenti, hogy az oltásra jogosult 
lakosság, azaz a 16 év fellettiek mintegy 26 százaléka kapott legalább egy adagot. Az RoVaccinare adatai szerint a 16 év 
feletti lakosság 74,07 százaléka egyáltalán nem kapott koronavírus elleni oltást, ez számszerűen 11 918 424 embert jelent. 
Az oltásra alkalmas lakosság teljes létszáma körülbelül 16 091 562 fő. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 
26-ra Romániában 379-cel, 1 076 533-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 52-vel, 30 
092-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 6. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 10 539 aktív esetet 
tartanak nyilván. 
 
A román parlament ratifikálta az uniós sajátforrás-rendeletet 
Ratifikálta a román parlament május 26-án az európai sajátforrás-rendeletet, amely a tagországi hozzájárulások növelését 
irányozza elő az uniós helyreállítási alap létrehozása érdekében. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) csak azzal a 
feltétellel volt hajlandó a ratifikáláshoz szükséges kétharmados többséget biztosítani, ha a jobbközép kormánykoalíció 
előzőleg bemutatja a parlamentben a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervet (PNRR). A vissza nem térítendő 
támogatás és kedvezményes hitel formájában Románia rendelkezésére álló 29,2 milliárd eurós keretet az ország 
fejlesztésére, beruházásokra és reformokra fordítják. Románia a PNRR legnagyobb részét - 7,6 milliárd eurót - 
infrastruktúra-fejlesztésre, autópálya- és vasútépítésre fordítja. 
 
Adósságaikat is törleszthetik az állami támogatásból a vendéglátósok 
A képviselőház megszavazta annak a sürgősségi kormányrendeletnek az elfogadását, amely a koronavírus-járvány által 
érintett vállalkozásokat hivatott segíteni a turizmus és a vendéglátás területén. A pénzügyi támogatásokat szabályzó 
rendeletet úgy módosították, hogy a támogatásokból a vállalkozásoknak adják meg a lehetőséget arra, hogy az 
elmaradott pénzügyi kötelezettségeiket törleszthessék. Újabb módosítás, hogy az állam által támogatott vállalkozások 
csak fél évtől egy évig terjedően kell működjenek az első kifizetést követően. Az állam által nyújtott támogatás értéke 
maximum a 2019–2020-as évek forgalom-különbségének a húsz százaléka. 
 
Elérte a 11,6 százalékot a környezetkímélő járművek autópiaci részaránya 
Április végére elérte a 11,6 százalékot a környezetkímélő autók piaci részesedése Romániában, ami szinte a kétszerese az 
egy évvel korábban jegyzett 5,5 százalékos részaránynak. Bár a gépkocsipiac zsugorodott, a környezetkímélő autók 
eladása töretlenül nőtt 2021-ben is: januártól április végéig 79,8 százalékkal több ilyen járművet értékesítettek, mint 2020 
ugyanezen időszakában. A 2021 első négy hónapjában eladott környezetkímélő autók közül 2203 full hibrid hajtású volt – 
ez 74,2%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban –, 462 plug-in hibrid (155,2%-os növekedés tavalyhoz képest), 
a tisztán elektromos autók eladása pedig 59 százalékkal 501 darabra nőtt.  
 
Román futárszolgálat terjeszkedik Magyarországon 
Magyarországon terjeszkedik a gyorspostai szolgáltatásokat nyújtó Sameday. A legnagyobb hazai webáruház, az eMag 
tulajdonában levő cég jelenleg Budapesten és annak vonzáskörzetében kézbesít küldeményeket, július végére azonban 
teljes területi lefedettséget szeretne elérni Magyarországon. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://itthon.transindex.ro/ 
https://maszol.ro/ 
https://webradio.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania 
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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.   
 
Két spanyol autóipari cég bővíti kapacitásait Magyarországon 
Mintegy 5 milliárd forint értékben növeli magyarországi kapacitásait két spanyol autóipari cég, a Gestamp és az Ames - 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Madridban sajtótájékoztatón. A Gestamp 850 millió forint 
értékben fejleszti móri akkumulátor-összeszerelő bázisát, míg az Ames szentgotthárdi üzemében modernizálja az 
autóipari fémtermékek gyártási folyamatát 4,1 milliárd forint értékben. 
 
Megnyitja kapuit Európa egyik legkedveltebb nyaralóhelye az oltottaknak 
Bármely országból szabadon utazhatnak Spanyolországba június 7-e után azok, akiknek koronavírus elleni oltása már 
teljes - jelentette be a spanyol miniszterelnök Madridban. Pedro Sánchez tájékoztatása szerint a döntés az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákra vonatkozik. Ez azt jelenti, 
hogy a Szputnyikkal oltottakra - amíg a vakcinát az EMA vagy a WHO nem hagyja jóvá - egyelőre nem vonatkozik a lazítás. 
A kormány számításai szerint ezen a nyáron 8,5 és 10 millió közötti külföldi turista látogatása várható, ami a járvány előtti 
nyári szezon 30-40 százalékát jelenti. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/  
https://www.portfolio.hu/ 
 

Skandináv országok 

 
Virtuális borkóstolás a Coop Dániától 
Újabb virtuális borkóstolást szervez a Coop Dánia május 29-én. A retailer célja, hogy megdöntse saját rekordját Dánia 
eddigi legnagyobb szabású borkóstolásával. A járvány kitörése óta a Coop számos virtuális borkóstolást szervezett 
fogyasztóinak. 2020 novemberében tesztelték elsőként az eseményt: ekkor hat különböző, a Coop online borüzletében 
kapható borfajtát kóstoltak élőben, a Facebookon. 
 
Norvégia enyhíti a karanténkorlátozásokat néhány európai utazó számára  
Norvégia enyhíti a belépési intézkedéseket és karanténkorlátozásokat az olyan európai országokból érkező utazók 
számára, ahol a fertőzés kockázata alacsony. A norvég kormány közölte, hogy megszünteti a szükséges és nem szükséges 
utazások közötti különbségtételt, hogy az Egyesült Királyság, az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy a jó epidemiológiai 
helyzetű schengeni országokból érkező utazóknak ne kelljen szállodai karanténba kerülniük. Azoknak az embereknek, 
akik magas fertőzési arányú területekről vagy Európán kívülről utaznak Norvégiába, 10 napos szállodai karantént kell 
teljesíteniük, bár hét nap múlva elhagyhatják, ha negatív teszteredményt mutatnak be. 
 
Bankadót vetnének ki a bankokra Svédországban, amiért kockázatot jelentenek a gazdaságra 
Kiéleződött a vita a bankszektor és a svéd kormány között, amiért utóbbi bankadót vetne ki a szektorra, hogy ezzel 
kompenzálja azt a kockázatot, amit a bankok jelentenek a gazdaságra nézve – számol be a hírről a Bloomberg. 
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Svédország északi részén már készülőben van egy űrkomplexum 
Svédország a tervek szerint befejezi egy rakétaindító komplexum építését az Északi-sarkkörtől északra fekvő, fagyos 
vidéken, és beugrik a kereskedelmi űrversenybe, az első európai országként, amely erre vállalkozott. Míg az Egyesült 
Államok, Kína, Oroszország és számos más ország már rendelkezik űrrepülőtérrel, addig a svéd lenne az első európai 
műholdak pályára állítására szolgáló űrrepülőtér – amely képes lenne űreszközöket Föld körüli pályára vagy bolygóközi 
pályára állítani. A kormányközi Európai Űrügynökség jelenleg hagyományos, egyszer használatos Ariane rakétáit Francia 
Guyanából indítja. 
 
Nem enyhül a járvány Svédországban 
Súlyosabban érinti a migránsokat a koronavírus a svéd Népegészségügyi Hivatal tanulmánya szerint. A közel-keletről 
érkezettek közül csaknem háromszor, az Afrikából származók közül csaknem három és félszer többen haltak meg a 
járvány következtében, mint a svédek. 
 
FORRÁS: 
www.trademagazin.hu 
www.startlap.hu 
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Szerbia 

 
Megérkezett az utolsó kínai vakcinaszállítmány Szerbiába 
Megérkezett a kínai Sinopharm utolsó, félmilliós vakcinaszállítmánya Szerbiába, így január óta 4 200 000 koronavírus 
elleni kínai oltóanyagot szerzett be a nyugat-balkáni ország. Szerbiában eddig 4 342 773 adag koronavírus elleni védőoltást 
adtak be, a vakcina első adagját a lakosság 40,83, mindkét adagját pedig 32,74 százaléka kapta meg. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma május 26-ra 387-tel, 711 116-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy 
nap alatt 10-zel, 6 811-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 2. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 12 588 
aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Nem csökkent számottevően a Szerbiába irányuló külföldi utalások összege 
A Világbank Szerbia esetében ötödével történő visszaesést jósolt, ám ezzel szemben tavaly 3 milliárd 869 millió dollár volt 
a Szerbiába irányuló külföldi utalások értéke, vagyis mindössze 8,7 százalékkal alacsonyabb, mint 2019-ben. A külföldön 
dolgozó szerbiaiak bére, úgy tűnik, ellenálló a koronavírussal szemben, hiszen nem sokkal csökkent a hazaküldött pénz 
összege. Szerbia GDP-jében az utalások 7,3 százalékot tesznek ki, a külföldön dolgozók 2007-től 2019-ig több mint 54 
milliárd dollárt utaltak haza. 
 
Soha nem látott árnövekedés és kereslet a szerbiai ingatlanpiacon 
A koronavírus-járvány váratlan helyzetet idézett elő az ingatlanpiacon. Ahelyett, hogy az árak csökkennének, azok 
világszerte és Szerbiában is növekedésnek indultak. Az utóbbi években 30 százalékos volt a négyzetméterenkénti 
árnövekedés. Európában jelenleg építőanyag hiány van, mivel Kína és az Egyesült Államok gyors gazdasági fellendítésbe 
fogtak, és világszerte felszívták az építőanyag tartalékokat. Ez árnövekedést okozott, főleg a fa és fém anyagok drágultak 
meg, ami világszerte, így Szerbiában is kihatott az ingatlanok árának növekedésére, főleg azért, mert Szerbia a külföldi 
behozataltól függ ezen a téren. A Szerbiában gyártott anyagokat nagyrészt exportálják, és így anyaghiány lépett fel az 
országban. A vas ára 40%-kal nőtt, a szigetelésre szolgáló anyagok ára átlagosan 80-100%-kal. 
 
Szerbia mintegy félmillió polgárának a bevétele alig több mint 12 000 dinár 
A pandémia ideje alatt Szerbiában 9 százalékra esett vissza a munkanélküliek aránya az egy évvel korábbi adatokhoz 
viszonyítva, amikor 10,4 százalékos volt a munkanélküliség. Mintegy félmillió polgár bevétele nem haladja meg a 12 286 
dinárt. A munkanélküliek között nagy számban vannak a fiatalok, a negyede 15 és 24 év közötti. Tavaly ugyanakkor egy 
százalékkal emelkedett az inaktívak aránya, így a számuk 2 millió 712 ezer 800 volt, a nettó átlagbér összege 62 280 dinár 
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volt, de a mediális nettó bér mutatja a reális képet, az pedig 47 682 dinár. A pandémia ideje alatt megemelkedett a 
minimálbér, amely jelenleg 32 ezer dinár. 
 

FORRÁS: 
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia 
 

Szlovákia 
 

Szlovákia beveti a Szputnyikot, a kormány jóváhagyta az orosz vakcinával való oltást 
Szlovákiában jelenleg 200 ezer Szputnyik V vakcina van. A kormány május 26-án áldását adta az orosz oltóanyag 
használatára, Vladimír Lengvarský a kabinet többségének támogatásához kötötte az engedélyezését. Az eredetileg 
megrendelt 2 millió adagból azonban egyelőre csak azt a 200 ezret használják fel, ami már az országban van. A 
Szputnyikkal való oltás legkésőbb június 7-én kezdődhet. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 26-án 168-
cal, 389 344-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 8-cal, 12 320-ra emelkedett. Az aktív 
fertőzöttek száma március 5. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 2 625 aktív esetet tartanak nyilván.  
 

Így indul be a gazdaság Szlovákiában 
A koronavírus-járvány második hulláma ellenére már az idei első negyedévben nőtt a szlovák gazdaság teljesítménye. Az 
elemzők szerint a tavalyi 5,2 százalékos visszaesést követően idén 4 százalékkal nőhet a gazdaság. A Statisztikai Hivatal 
gyorsjelentése szerint a bruttó hazai termék (GDP) az idei első negyedévben 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz 
képest. A gazdasági növekedés a foglalkoztatáson egyelőre nem érezteti a hatását. Az első negyedévben 2,36 millió 
embernek volt munkája, 2,5 százalékkal kevesebbnek az egy évvel korábbinál. 
 

Sorban állnak le a szlovák autóipari üzemek a chiphiány miatt 
Egyre nagyobb gondot okoz a szlovákiai gyártóknak a félvezető chipek hiánya. A nagyszombati Stellantis Slovakia 
autógyárban május 27-ig szünetelt a gyártás, a nyitrai Jaguar Land Rover pedig épp aznaptól állt le kilenc napra. Többen 
attól tartanak, hogy a félvezetők hiánya még nagyobb károkat okozhat az ágazatnak, mint a koronavírus-járvány. A 
pozsonyi Volkswagen továbbra is vár azokra a beruházásösztönzőkre, amelyeket Igor Matovič kormánya ígért tavaly. 
 

Idén márciusban még a járvány tavalyi első hónapjához képest is jóval nagyobbat buktak a szálláshelyek Szlovákiában 
Idén márciusban mindössze 34 ezer látogatója volt a szlovákiai szálláshelyeknek, ami a tavalyi, már egyébként is silány 
számoknak is csupán a negyede. 2019-hez képest, ami még járványmentes volt, kevesebb mint tizedére esett vissza a 
látogatószám országszerte. A szálláshelyek látogatottsága ugyan márciusban 15,8%-kal magasabb volt, mint februárban, 
tavalyhoz képest 78%-os maradt a visszaesés. A vendégéjszakák száma 148 500 volt, ami 71%-kal kevesebb, mint tavaly 
ugyanebben a hónapban. 
 
Emelkedőben a külföldi vendégmunkások száma 
A Szlovákiában dolgozó külföldiek száma márciushoz hasonlóan áprilisban is nőtt. A múlt hónapban az országban 
összesen 67,7 ezer külföldi dolgozott, 113-mal több, mint márciusban. Ezt megelőzően, a múlt év februárjától idén 
márciusig viszont folyamatosan csökkent a külföldi vendégmunkások száma. Tavaly februárban 78,2 ezer idegen 
állampolgár vállalt Szlovákiában munkát, a legtöbb vendégmunkás továbbra is az ukránok közül kerül ki, bár az előző 
hónapban 167-tel csökkent a számuk, ami azt jelenti, hogy jelenleg 18,5 ezren vannak. 
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Szlovénia 

 
Enyhültek a létszámkorlátozások Szlovéniában 
Életbe léptek az enyhítések Szlovéniában, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános 
összejöveteleken. Az enyhítés feltétele azonban, hogy zárt és nyitott térben egyaránt 10 négyzetméteren legfeljebb 1 fő 
tartózkodhat. Ülőhelyes beltéri eseményeken, színházban, moziban és sportrendezvényeken minden néző mellett egy 
helyet szabadon kell hagyni, és kötelező a maszk viselése. A kültéri rendezvényeken tartani kell a legalább egyméteres 
távolságot. A rendezvényeket továbbra is csak védettségi igazolással lehet látogatni. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek 
száma május 26-ra 388-cal, 252 486-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 5-tel, 4 363-
ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 5 033 aktív esetet tartanak 
nyilván.  
 
Szlovéniában a vakcinahiány miatt ismét akadozik az oltás 
Vakcinahiány miatt ismét akadozik a koronavírus elleni oltás Szlovéniában - Ljubljana a megrendelt vakcinák 
egyharmadát, Maribor a felét kapta meg, de a kisebb városok is hasonló problémákról számoltak be. A szlovén 
közegészségügyi intézet (NIJZ) közleménye szerint ezen a héten minden oltópontra kevesebb oltóanyagot szállítanak. 
Ezt azzal magyarázták, hogy Pfizer-BioNTech gyártotta oltóanyagok kivételével nem érkeztek meg az országba azok a 
vakcinaszállítmányok, amelyeket Ljubljana korábban lehívott. A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást 
eddig 633 571-en kaptak, közülük 341 055-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 36,6, 
illetve 19,7 százaléka. 
 
Egyre vonzóbb a szlovén tőzsde 
A szlovén részvényindex a legjobban teljesítők közé tartozik, a helyi blue chip index, a SBITOP több mint 20 százalékkal 
értékelődött fel az idén, ezzel pedig nem csupán a régiós részvénypiacokat, de számos nyugati indexet is messze maga 
mögött hagyott. A kosárban szereplő tíz részvény ráadásul meglehetősen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, és két 
számjegyű növekedést mutat. A szlovén részvénypiac felülteljesítésének legfőbb oka, hogy szinte kizárólag klasszikus 
értékalapú és ciklikus papírok alkotják, márpedig a vakcinák tavaly év végi megjelenése és a gazdasági helyreállással 
kapcsolatos várakozások nyomán meginduló szektorrotáció miatt most ezeknek a részvényeknek áll a zászló a 
járványhelyzetben jól szereplő növekedési papírokkal szemben. 
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Európai Unió 

 
Megállapodtak az EU egységes vakcina igazolványról 
Tegnap az EU-ban megállapodtak az egységes vakcina igazolványról, ami július 1-től lép életbe, és nagymértékben 
megkönnyíti az utazást az EU-n belül, így megmentheti az idei turisztikai szezont.  Az igazolás formáját tekintve digitális 
és papír alapú is lehet, és három esetben állítható ki. Ha az illető már teljesen oltott és az utolsó oltás felvétele óta is eltelt 
két hét, vagy ha nemrég igazoltan átesett a betegségen, illetve, ha friss negatív PCR teszttel rendelkezik. 
 
EU - csúcs : egyetértés a covid -  igazolványról, vita a klímavédelemről  
Az uniós vezetők támogatásukról biztosították az EU digitális koronavírus-igazolványát, ami a tervek szerint július 
elsejétől megkönnyíti majd a nemzetközi utazást a blokk országai között. Ursula von der Leyen bizottsági elnök elmondta, 
vizsgálják a 12 és 15 év közöttiek oltási kampányának megvalósíthatóságát. "Amennyire én értek a tudományhoz, az 
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eddigi eredmények nagyon biztatók. A szakértőknek ezek alapján kell megvitatniuk az ügyet és dönteni" - mondta Ursula 
von der Leyen bizottsági elnök. 
 
Bejelentette a Fehéroroszország elleni lépéseket Ursula von der Leyen 
Az Európai Uniónak nagyon határozott választ kell adnia a Ryanair légitársaság járatának elfogadhatatlan, előző napi 
földre kényszerítésére, az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette fehérorosz rezsimnek ugyanis meg kell értenie, hogy az 
ilyen cselekedeteknek komoly következményei vannak - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
Brüsszelben hétfőn. 
 
Javuló gazdasági kilátások az euróövezetben 
A foglalkoztatás növelése segíti a gazdasági fellendülést, erősíti a bankrendszert, és előrelépést hozhat a digitális valuta, 
valamint a zöld finanszírozás területén. Ezeket a főbb következtetéseket vonták le az eurozóna pénzügyminiszterei – akik 
hónapok óta először találkoztak személyesen - lisszaboni értekezletükön. 
 
Bejelentették Brüsszelben: június 1-től indul élesben az Európai Ügyészség munkája 
Az Európai Bizottság szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy az Európai Ügyészség június 1-jén megkezdi működését 
és az új szervezetnek az lesz a feladata, hogy az uniós költségvetés terhére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozásokat és vádhatósági eljárásokat lefolytassa. A megerősített együttműködéssel létrehozott Európai 
Ügyészségben csak Magyarország és Lengyelország nem vesz részt, a többi 23 tag igen, és kimaradási joga van Dániának, 
illetve Írországnak. 
 
Önálló régió lett Pest megye és ezért felrobban az elérhető EU-támogatások összege 
Egy sokéves folyamat vált valóra azzal, hogy a relatív alulfejlett Pest megye levált az EU-átlagnál fejlettebb Budapestről 
és önálló régióvá vált 2021-től, amelyet már az Európai Bizottság is jóváhagyott, emiatt megváltozott a regionális 
támogatási térkép is és mindezek nyomán a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusban Pest megye már önálló régióként 
jogosult uniós forrásokra, amelyek volumene drasztikusan megnő. Az is kiderült, hogy Pest megye jelentős 
közlekedésfejlesztési, szenny- és ivóvíz, valamint a környezetvédelmi pályázatokra is számíthat a céges pályázatok 
mellett. 
 
Történelmi mélyponton az EU és Törökország kapcsolata 
Ha Törökország nem változtat az irányvonalán, akkor az Európai Bizottságnak hivatalosan is az ország csatlakozási 
tárgyalásainak felfüggesztését kellene javasolnia – szögezték le az Európai Parlament (EP) képviselői szerdán, a brüsszeli 
plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban. 
 
Összeomlottak az Európai Unióval évek óta folytatott tárgyalások 
A svájci kormány szerdán közölte, hogy összeomlottak az Európai Unióval évek óta folytatott tárgyalások a kétoldalú 
kapcsolatok átfogó rendezéséről, miután a felek kulcsfontosságú kérdésekben nem tudtak megállapodni. A hét éve zajló 
tárgyalások azon futottak zátonyra, hogy az Európai Unió teljes hozzáférést kért a svájci munkaerőpiachoz az uniós 
állampolgárok számára, Svájc pedig ebbe nem egyezett bele. 
 
Európa Tanács: a kontinens 30 éven belül klímasemleges lesz 
Az Európai Uniós tagállamainak vezetői megerősítették a klímavédelemmel összefüggő, nagyratörő közös céljaik melletti 
elkötelezettségüket, köztük, hogy Európa 2050-re éghajlatsemleges kontinens legyen - közölte Charles Michel, az Európai 
Tanács elnöke Brüsszelben, a tagállami csúcsvezetők kétnapos csúcstalálkozóját követően kedden. 
 
A lakóépületeket is érintené az EU klímaterve – az alacsony jövedelműeket kompenzálnák 
Az Európai Bizottság kiterjesztené szén-dioxid kibocsátási kereskedelmi rendszerét az lakóépületekre és a közlekedésre, 
ezzel párhuzamosan pedig azonnali kompenzációt vezetne be az alacsony jövedelmű háztartások számára - jelentette ki 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-csúcs második munkanapját záró sajtókonferencián. 
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Kész bezárni épületei felét az Európai Bizottság a távmunka miatt 
Az európai oltási program felgyorsulásával egyre élénkebben foglalkozik azzal a közbeszéd, hogy a pandémia után 
megmarad-e a home office lehetősége, illetve milyen mértékben élnek majd a cégek a távmunka lehetőségével. Az 
Európai Bizottság kész bezárni brüsszeli létesítményeinek felét. 
 
Elég komoly kártérítést követel az Unió az AstraZenecától 
Az Európai Bizottság több millió euró összegű kártérítést megállapítását várja a belga bíróságtól az AstraZeneca 
koronavírus elleni oltóanyagot gyártó brit–svéd érdekeltségű gyógyszervállalattal szemben, amennyiben a cég nem 
teljesíti az EU-val kötött szerződésekben foglaltakat, és nem szállítja a szükséges mennyiségű vakcinákat az uniós 
tagállamokba – közölték a brüsszeli testületet képviselő ügyvédek. 
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FÁK-térség 
 

Oroszország: minden hatodik orosz kapott már oltást 
Oroszországban eddig 25 millióan kaptak oltást a koronavírus ellen, a vakcina mindkét dózisát több mint 10 millió 
embernek adták be - jelentette ki Vaszilij Akimkin, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet központi járványügyi 
kutatóintézetének igazgatója. Akimkin szerint a helyzet Oroszországban stabilizálódik. Az ország, mint mondta, a 100 
ezer főre számított megbetegedések számát tekintve a 72., az ugyanennyi lakosra számított halálozások alapján pedig a 
60. helyen áll a világon. Oroszországban január 18-án kezdődött meg a felnőtt lakosság COVID-19 elleni átoltását célzó 
kampány. A vakcinációhoz kizárólag hazai fejlesztésű oltóanyagokat használnak. 
 
Oroszország: meghaladta az ötmilliót a fertőzöttek száma 
Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8951-tel 5 001 505-re emelkedett az operatív törzs által 
vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint. A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 14,5 százaléka tünetmentes. Az 
aktív fertőzöttek száma 265 261-re, a halálos áldozatoké 357-tel 118 482-re, a felépülteké pedig 7297-tel 4 617 762-re 
emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 135,7 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 360 ezer 
laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 516 507 embert tartanak orvosi megfigyelés 
alatt. 
 
Oroszország: több mint 13 ezer koronavírus-mutációt azonosítottak 
Rinat Makszjutov, a víruskutatással foglalkozó Vektor Központ ügyvezető igazgatója az Interfax hírügynökségnek adott 
nyilatkozatában elmondta, az orosz izolátumokból eddig több mint 13 ezer koronavírustörzset detektáltak, miközben 
kimutatták, hogy a COVID-19 kórokozójának genetikai szerkezete jelentősen módosult. Az elemzéseket az intézet tavaly 
június 15-e óta végezte – eddig összesen hétezer teljes genomot térképeztek fel, melyek egyértelműen a világjárvány 
kitöréséért felelős koronavírushoz köthetőek. Makszjutov figyelmeztetett: igaz, hogy a szám hatalmasnak tűnhet, 
epidemiológiai szempontból azonban nem szükséges túlreagálni a helyzetet, mivel egyik mutáció sem bizonyult 
fertőzőképesebbnek és halálosabbnak az eredeti, Vuhanból eredeztethető vírustörzshöz képest. 
 
Kazahsztán: a kormány utasította a lakosság oltásának felgyorsítását 
Aszkar Mamin miniszterelnök utasította az Egészségügyi Minisztériumot és a regionális hatóságokat, hogy növeljék a 
lakosság oltási arányát - közölte a köztársaság kormányának sajtószolgálata május 25-én. A kormányülésen Mamin 
megjegyezte, hogy a régiókban nincsenek problémák az oltások rendelkezésre állásával. Szerinte a járvány elleni 
küzdelem legfontosabb feladata az oltottak számának növelése. A miniszterelnök hozzátette: a vírus reproduktív indexe 
0,95, a kórházi ágyak foglaltsága 33%-os, az intenzív ágyaké pedig 26%-os. 
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Kazahsztán: 2 millió ember kapott már koronavírus vakcina oltást 
Már 2 015 053 ember kapta a koronavírus elleni vakcina első komponensét Kazahsztánban. Erről május 25-én számolt be 
a Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának sajtószolgálata. Kazahsztán régiói között az oltási arány tekintetében az 
Alma-Ata város a vezető, ahol 295 424 embert oltottak be, míg az Alma-Ata régióban 209 848 főt, a turkesztáni régióban 
pedig 286827 főt. A második oltást eddig 949 802 kazahsztáni lakos kapta meg. 
 

Kazahsztán: meghatározták a koronavírus elleni vakcina exportjának feltételeit 

A karagandai gyógyszerészeti komplexum a Szputnyik V oltóanyag kivitelét tervezi az Egészségügyi Minisztérium 

megrendelésének teljesítése után. Ezt május 24-én jelentette be Szergej Baron, a komplexum főigazgatója. 

"Nagy az érdeklődés, különböző országokból hívnak. Ezért, ahogy teljesítjük kötelezettségeinket, elsősorban az országot 

biztosítjuk, majd utána folytatjuk az export tervezését" - mondta Baron. Május 24-ig 1,991 millió ember kapta a 

koronavírus elleni vakcina első komponensét Kazahsztánban, a második komponenst pedig 923 ezer. 

 

Kazahsztán: júniusban a Karaganda 1,5 millió adag Szputnik V vakcina kibocsátását tervezi 

A karagandai gyógyszerészeti komplexum több mint 1,5 millió adag Szputnik V vakcina kibocsátását tervezi júniusban – 

nyilatkozta Szergej Baron, a komplexum vezetője. Elmondása szerint a vállalat megállapodást írt alá a kazahsztáni 

Egészségügyi Minisztériummal 5 millió adag vakcina előállításáról.  

 
Üzbegisztán: meghatározták a legnépszerűbb koronavírus elleni vakcinát 

Az országban 1,212 millió ember kapta a koronavírus elleni az első oltását – jelentette ki május 26-án Botir Kurbanov, a 

fertőzés-ellenőrző központ tagja egy tájékoztatón. A második oltást 470 ezer ember kapta meg. Üzbegisztán lakóinak 

többsége – 62,5% - a ZF-UZ-VAC2001 üzbég-kínai oltást kapta, az AstraZenecát 34%, a Szputnyik V-t pedig 3,5%. Az oltási 

arányokat tekintve az élen a Fergana régió áll, ahol 222 ezer oltást adtak be, Andizsan régióban 205 ezer, a Namangan 

régióban191 ezer, Szamarkandban pedig 168 ezer oltást. 
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Kína 

 
Lekerült a Xiaomi az amerikai feketelistáról 
Lekerült a Xiaomi az amerikai feketelistáról, ami januárban a kínai katonai vállalatok közé sorolta a kínai technológiai 
céget, Donald Trump egyik utolsó elnöki lépéseként. A Xiaomi februárban pert indított az amerikai kormány ellen, miután 
az amerikai védelmi minisztérium kiadott egy rendeletet, amely a technológiai vállalatot kínai katonai vállalattá 
nyilvánította. Ez nem jelenti azt, hogy az USA kereskedelmi feketelistájára is felkerült volna a Xiaomi, amely hatással lett 
volna az amerikai beszállítói kapcsolataira is (a Huawei-t például azoktól is elvágták), de az amerikai tőzsdéről kivezették 
volna a Xiaomi részvényeit és kikerült volna a globális részvényindexekből is. 
 

Három vuhani tudós a koronavíruséhoz hasonló tünetekkel került kórházba a járvány elszabadulása körüli 
napokban 
2019 novemberében a Vuhani Virológiai Intézet laborjának három kutatója – a koronavírus betegségéhez, és ezzel együtt 
a szezonális betegségekéhez hasonló tünetekkel - olyannyira megbetegedett, hogy kórházi ápolásra szorultak – derül ki 
egy amerikai hírszerzési jelentésből. A jelentésből nem derül ki, hogy mitől lettek betegek, de ha igaz a titkosszolgálati 
információ, az legalábbis tovább erősíti a gyanút, hogy a koronavírus az intézetből szabadulhatott el. 
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Kína hárommilliárd dollárból segíti a fejlődő országokat 
Kína az eddigieken felül további hárommilliárd dollárnyi segélyt nyújt a következő három évben a fejlődő országok 
számára a koronavírus-járvány elleni harc, valamint a gazdasági és társadalmi helyreállítás támogatására - jelentette be 
Hszi Csin-ping kínai elnök az olasz szervezésű, globális egészségügyi római csúcstalálkozón videókapcsolaton keresztül 
elmondott beszédében. A kínai elnök továbbá hangsúlyozta: immár mintegy 300 millió dózis vakcinával látták el a világot. 
Hozzátette: tovább folytatják az oltóanyagok biztosítását. 

 
FORRÁS: 

https://www.portfolio.hu/ 
 

Törökország 
 

Koronavírus-helyzet Törökországban 
Az országban május 26-ra 8 738-cal, 5 212 123-ra nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
166-tal, 46 787-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 107 623 aktív esetet tartanak nyilván. Az országban már több mint 16,16 millióan 
megkapták a koronavírus elleni védőoltás első, míg 12 millióan már a második adagját is. 
 
Így utazhatunk be Törökországba 
Június 1-jéig fokozatos enyhítéseket vezetnek be Törökországban, ezzel pedig lassan visszatér az élet a normális 
kerékvágásba. Május 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be 
Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget 
(beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással 
(védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Az első magyarországi charterjárat június 6-
án indul a török tengerpartra. A helyi szállodák szigorú fertőtlenítési protokollokat vezetettek be, amelyek betartását a 
hatóságok havonta ellenőriznek, így garantálják a turisták biztonságát. 
 
A Törökországba látogató külföldi turisták száma jelentősen nőtt áprilisban, ugyanakkor kihívásokkal teli szezon várható 
Törökországban áprilisban éves szinten jelentősen nőtt a külföldi turisták száma - körülbelül 790 687 külföldi látogató 
érkezett az országba, ami az előző év azonos hónapjához képest (amikor már korlátozták az utazásokat) 326,3%-os 
növekedést jelent. Márciushoz képest azonban 12%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma és negyedére esett 
vissza 2019 azonos időszakához viszonyítva. A január-áprilisi időszakban 2,7 millió külföldi turista látogatott az országba, 
ami 35,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A legtöbb turista Oroszországból (552 048), Iránból (194 384) és 
Ukrajnából érkezett (187 029). 
 
FORRÁS: 
https://www.dailysabah.com/ 
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-administers-over-282m-COVID-19-vaccine-jabs/news 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Jeff Bezos távozik az Amazon éléről 
Jeff Bezos februárban jelentette be lemondását a vállalat vezérigazgatói posztjáról arra hivatkozva, hogy több időt 
szentelne médiavállalkozásainak. Bezos tulajdonában van egyebek közt a The Washington Post című baloldali amerikai 
lap, és ma derült ki, hogy a milliárdos megvásárolta az MGM hollywoodi filmstúdiót, annak filmes archívumát a Prime 
szolgáltatóba olvasztva. Egyúttal a filmstúdió igazgatóságának is tagja lett. 
 

https://www.portfolio.hu/global/20210521/kina-harommilliard-dollarbol-segiti-a-fejlodo-orszagokat-484324
https://www.portfolio.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey
https://turizmus.com/desztinaciok/torokorszag-fokozatosan-enyhiti-a-korlatozasait-1175056
https://www.dailysabah.com/business/tourism/turkeys-tourist-arrivals-bounce-back-yet-challenging-season-looms
https://www.dailysabah.com/
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-administers-over-282m-covid-19-vaccine-jabs/news
https://turizmus.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://mandiner.hu/cikk/20210526_jeff_bezos_tavozik_az_amazon_elerol_mgm_washington_post_kulfold


Rohamosan csökken a demokrata vezetésű amerikai tagállamok népessége 
Folyamatos az elvándorlás a demokrata vezetésű tagállamokból a republikánus tagállamokba az Egyesült Államokban, s 
ez a folyamat már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt - írja elemzésében a The American Spectator című 
amerikai konzervatív online magazin. 
 
Megugrott az amerikai bankok nyeresége 
Jelentősen nőtt az amerikai bankszektor teljes nyeresége az első negyedévben negyedéves és éves összehasonlításban. 
A Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC) azt közölte, hogy a felügyelete alá tartozó csaknem 5 ezer kereskedelmi bank 
és takarékpénztár 76,8 milliárd dollár nettó nyereséget ért el a március végével záródott három hónapban. Ez 17,3 milliárd 
dollárral (29,1 százalékkal) haladta meg az előző három hónap profitját és mintegy négyszerese volt az egy évvel 
korábbinak. 
 
Újra fellendült az amerikai szépségipar 
Az amerikaiak már készülnek a nyárra. Az elmúlt évben a tengerentúlon is az volt a jellemző, hogy a pandémia miatt az 
emberek igyekeztek betárazni az alapélelmiszerekből, a tisztítószerekből és a háztartási kellékekből. A liszt és a 
toalettpapír iránti eddig töretlen keresletet kezdik felváltani a kozmetikumok és a fürdőruhák – írja a The Wall Street 
Journal. 
 
Letarolta az amerikai elektromosautó-piacot a Tesla 
Az amerikai BuyAutoInsurance legutóbbi felmérése alapján az elmúlt három évben az Egyesült Államokban a tíz 
legnépszerűbb elektromos járműből összesen 568 ezer darabot értékesítettek. Ennek adataiból készített látványos 
grafikont a Statista. 
 
Mi lesz így az olimpiával? Az USA behúzta a kéziféket 
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) senkinek, még beoltott állampolgárainak sem ajánlja 
jelenleg a Japánba való beutazást, mert úgy látja, az ottani járványhelyzet és a vírusvariánsok miatt még nekik is 
kockázatos lehet az ottani tartózkodás. Az országba jelenleg üzleti céllal sem lehet belépni. A fellegek így tovább 
gyülekeznek a tervek szerint július 23-án startoló olimpia felett, de a hivatalos álláspont továbbra is az, hogy 
óvintézkedésekkel, de mindenképpen megrendezik a játékokat. 
 
A republikánus államok beszüntetnék Biden ingyenpénz-osztását, mielőtt az tönkreteszi a munkapiacot 
A republikánus kormányzók megelégelték a munkaerőpiac hanyatlását. Miközben a cégek nem találnak munkaerőt, a 
Biden-segéllyel sokan jobban keresnek, mintha dolgoznának. 
 
Amerikában is perelik az Amazont 
Versenyt korlátozó magatartása miatt Washington pert indított az Amazon ellen – írja a The Wall Street Journal. A kereset 
szerint a cég külsős partnerei nem kínálhatnak más platformon olcsóbb árakat mint náluk. A pert vezető államügyész 
szerint az Amazon túl nagy szerepet játszik az online termékek árazásában, amellyel monopolhelyzetbe juttatja magát. A 
beadott kereset hatását mérsékeli, hogy szemben az Alphabet és Facebook elleni antitröszt ügyekkel, az államügyész nem 
több más államból származó kollégájával összefogva indított szövetségi szintű pert, csupán a főváros törvényeire 
hivatkozva támadja a digitális áruházat. 
 
Az amerikai kormányt aggasztja a lakásárak meredek emelkedése 
A Biden-kormány szorosan figyelemmel követi a lakásárak emelkedését, amelyet aggasztónak tart, mert elérhetetlenné 
teszi a lakhatást sokak számára - jelentette be a Fehér Ház szóvivője. "A lakásárak emelkedése aggodalomra ad okot, mert 
megnehezíti a lakhatást és a hozzáférést a lakásokhoz" - mondta Jen Psaki kedden. Elmondása szerint a kormány 
felismerte, hogy több lakásra van szükség, különösen az alacsonyabb árkategóriában. A lakásárak jelentős mértékben 
emelkednek az ország minden részén, ahogy az otthoni munkavégzés egyre elterjedtebbé válik, és emiatt a munkavállalók 
kényelmesebb otthonokat keresnek. A lakásárak emelkedését emellett a nyersanyagok árai és a faanyagok áremelkedése 
is fűti. 
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Nőtt az antiszemitizmus az izraeli-palesztin konfliktus miatt 
Több amerikai városban is antiszemita cselekményekre került sor az utóbbi napokban, az izraeli-palesztin konfliktus 
kitörését követően – írja a CNN. Az Anti-Defamation League (ADL) nevű zsidó polgári jogi szervezet jelentése szerint a 
konfliktus kitörésének hetében 131, ezen a héten pedig eddig 193 antiszemita incidensről értesítették őket. 
 
Négy amerikai államban a lakosság több mint felét már teljesen beoltották 
Az Egyesült Államok lakosságának csaknem negyven százaléka, közel 131 millió embert már mindkét oltását megkapta – 
közölte a CNN. Eddig négy államban (Connecticut, Maine, Massachusetts, Vermont) szerezte meg a lakosság legalább 
fele a teljes immunitást. 
 
Florida fellép a közösségi média cenzúrázási gyakorlata ellen 
Ron DeSantis Florida republikánus kormányzója hétfőn aláírta azt a törvényt, amely az Egyesült Államokban elsőként 
lehetővé teszi, hogy a déli állam lakosai pert indítsanak a nagy technológiai vállalatok közösségi platformjai ellen, 
amennyiben azok cenzúrázzák, vagy letiltják őket – számolt be az amerikai sajtó. 
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Latin-Amerika 

 
Egymilliónál is többen haltak meg Latin-Amerikában 
Már több mint egymillióan vesztették életüket a koronavírus-járvány következtében Latin-Amerikában és a karibi 
térségben, ennek kilencven százalékát Brazíliában, Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában és Peruban regisztrálták. A 
járványt Dél-Amerikában először 2020 februárjában észlelték São Paulóban, azóta a halálesetek száma már az 1 001 400-
at is meghaladta, ami a globális halálozás 30 százaléka. Emellett összesen több mint 31,5 millió megbetegedést 
regisztráltak a térségben. 
 
 
Igazságos oltóanyag-hozzáférést sürgetnek a latin-amerikai államok 
Latin-Amerika és a Karib-térség hét országának vezetői szólították fel hétfőn a nemzetközi közösséget a koronavírus elleni 
védőoltások igazságos elosztására. Felhívták azokat az államokat, akik a legtöbb dózissal rendelkeznek, hogy osszák szét 
fölösleges többletkészletüket. A szerény jövedelmű országokban eddig mindösszesen az oltások 0,3 százalékát adták be. 
Öt latin-amerikai ország, Uruguay, Argentína, Costa Rica, Paraguay és Kolumbia az elmúlt két hétben a százezer főre eső 
fertőzöttek száma tekintetében a világ tíz legrosszabb mutatójú állama közé került. 
 
Argentína a járvány megfékezése miatt ismét szigorít 
Az argentin kormány csütörtökön szigorú korlátozásokat vezetett be azok után, hogy 35 ezer új koronavírus-fertőzöttet 
regisztráltak. A péntektől május 31-ig tartó korlátozások értelmében felfüggesztik az oktatást és a vallási, üzleti 
tevékenységeket. Az alapvető ellátáshoz szükséges üzletek ugyanakkor nyitva maradhatnak. Összességében 3,4 millióan 
kapták már el az országban a koronavírust, és a járvány kitörése óta meghalt 72 ezer ember. Argentína 2020 márciusától 
egészen júliusig szigorú karanténszabályozást vezetett be, aminek következtében jelentős mértékben visszaesett a 
gazdaság. 
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Vizsgálat: a brazil elnök védőoltás nélkül akarta megoldani a koronavírus-válságot 
Súlyos megállapítások lesznek a Bolsonaro járványkezeléséről szóló szenátusi dokumentumban. Jair Bolsonaro brazil 
elnök soha nem akart koronavírus elleni védőoltást vásárolni, és eredetileg a kór elleni védettség természetes 
kialakulására számított - mondta a felsőház válságkezeléssel kapcsolatos vizsgálatát vezető szenátor. A 210 millió lakosú 
Brazíliában eddig közel 16 millió koronavírusos megbetegedést vettek nyilvántartásba - maga az államfő is átesett rajta. 
Mintegy 450 ezren meghaltak, ami az Egyesült Államok után a második legmagasabb halálozási szám a világon. Az 
államfőt hazájában ellenzői bírálták a koronavírus veszélyeinek minimalizálása, a maszkok mellőzésére és a nem 
bizonyított gyógymódok erőltetésére tett erőfeszítései miatt. 
 
Javulnak a járványadatok Mexikóban 
A mexikói egészségügyi minisztérium az elmúlt 24 órában 50 új koronavírusos halálesetet jelentett be. Ez több mint egy 
éve a legalacsonyabb napi halálozási mutató. Közép-Amerika legnagyobb államában hivatalosan idáig 221 647-en haltak 
meg a betegségben. A legújabb adatok szerint 1274 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ezzel az országban az idáig 
összesen regisztrált fertőzöttek száma 2 396 604. 
 
Az Egyesült Államok lerontotta Mexikó légi biztonsági minősítését 
Az Egyesült Államok lerontotta Mexikó légi biztonsági minősítését - közölte kedden a szövetségi légi közlekedési hatóság 
(FAA). Az új minősítés, amelynek értelmében Mexikót az eddigi 1-es kategóriából a 2-esbe sorolták át, azzal a 
következménnyel jár, hogy az észak-amerikai ország légi társaságai folytathatják az Egyesült Államok irányában végzett 
szolgáltatásaikat, de nem kínálhatnak új szolgáltatásokat vagy indíthatnak új járatokat ebben a viszonylatban. 
 
Világszerte drágul a kávé a brazíliai aszály miatt, hiány lehet narancsból és kukoricából is 
Már több mint száz brazíliai városban annyira rossz a helyzet, hogy vízracionalizálásra kényszerülnek. Az elmúlt hónapok 
időjárása ugyanis nem kedvezett a világ legnagyobb kávé, cukor és narancslé exportőrének, ahol az esős évszakban, 
december és március között alig hullott csapadék. A gazdáknak súlyos aszállyal kell szembenézniük, és már attól tartanak, 
hogy elfogynak a víztartalékok, amelyek elősegítik a növények életben tartását a soron következő száraz évszakban. A 
brazil narancsültetvények 30 százalékát, míg az arabica kávéültetvények csak 15 százalékát öntözik. Az aszály jelentős 
hatással van a magas minőségű kávé árának emelkedésére az egész világon. Eközben a tudósok és az aktivisták az aszály 
miatt az erdőirtást hibáztatják. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Etiópiai COVID-19 helyzet 
Az Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint az országban eddig 267 597koronavírusos esetet regisztráltak, 4 
038-en haltak meg a fertőzés következtében 
 
Brit Külügyminiszter Izraelben: „Mindig számíthatnak ránk” 
Az Egyesült Királyság kormányának támogatásáról biztosította az izraeli kormányt Jeruzsálemben Dominic Raab 
külügyminiszter – jelentette a Kan közszolgálati rádió szerdán. Raab Jeruzsálemben a miniszterelnöki hivatalban 
találkozott szerda kora délután Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel, akit országa támogatásáról biztosított néhány 
nappal a 11 napig tartó, a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetekkel folytatott Falak őrzője hadművelet után. 
 
Izraelben megszüntetik a koronavírus miatti korlátozásokat 
Izrael megszünteti a koronavírus miatti korlátozásokat és heteken belül megengedi a külföldi turisták kis csoportjainak a 
beutazását — írja a Jewish Telegraphic Agency. A korlátozások feloldását Yuli Edelstein egészségügyi miniszter jelentette 
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be, Izraelben 20 alatt van a naponta regisztrált koronavírus esetek száma. „A gazdaság és Izrael polgárai fellélegezhetnek” 
– mondta Edelstein. A beltéri arcmaszkok viseléséről két héten belül döntenek. 
 
Az USA támogatja Izraelt és a Gázai övezet újjáépítését is 
Antony Blinken amerikai külügyminiszter izraeli látogatásán Washington támogatásáról biztosította Izraelt, és 
hangsúlyozta a Gázai övezet újjáépítésének fontosságát is – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet 
kedden. 
 
Nem véd eléggé a Sinopharm: már két országban is elkezdték beadni a 3. dózist 
Az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein harmadik körös oltást ajánl fel azoknak, akiket Sinopharmmal oltottak. A 3. 
emlékeztető oltást azok kaphatják meg, akiket legalább 6 hónapja oltottak a második körben. Kik kapják a 3. dózist a kínai 
vakcinából? Az 50 évnél idősebbeket, az egészségügyi szempontból kockázatos körbe tartozókat és azokat, akiknél nem 
alakult ki megfelelő immunválasz előreveszik. 
 
Veszélyben az Unió külső határa Spanyolországban 
Pedro Sánchez Brüsszelből üzent Marokkó vezetésének miután fokozódott az Afrikából érkező migrációs nyomás a 
spanyol határon. A spanyol miniszterelnök szerint az elmúlt hetekben kiújult válság Spanyolország és az észak-afrikai 
állam között Marokkó és az Európai Unió közötti kétoldalú kapcsolatok megromlásához vezethet. A kormányfő 
ugyanakkor továbbra is stratégiai partnerként tekint Spanyolország déli szomszédjára, és mihamarabb normalizálni 
szeretné a helyzetet. 
 
55 milliárd dolláros privatizációra készül Szaúd-Arábia a következő négy év alatt. 
Szaúd-Arábia azzal számol, hogy a következő négy évben 55 milliárd dollár értékű privatizációs bevételre tesz szert - 
nyilatkozta a Financial Times című lapnak a szaúdi pénzügyminiszter. Mohammed al-Jadaan a hétfői lapinterjúban 
egyebek között arról beszélt, hogy 16 ágazat mintegy 160 állami cégét tervezik magánkézbe adni. A nagyszabású 
privatizáció egyebek között olyan területeket érint, mint például az egészségügyi szolgáltatás, a városi tömegközlekedési 
hálózat, légikikötői szolgáltatások és a vízsótalanítás, de eladásra kerül egy sor televíziós átjátszótorony és állami 
tulajdonban lévő szálloda. 
 
Rászabadultak a gazdagok a dubaji ingatlanpiacra 
25 százalékkal nőtt a dubaji ingatlan adás-vételek értékének összege 2021 első negyedévében az egy évvel korábbihoz 
képest, írja a Mansion Global. Az idei év első három hónapjában 3450 apartman és 586 villa cserélt gazdát 3,2 milliárd 
dollár, átszámítva több mint 900 milliárd forint értékben. A villák átlagára 2,2 millió dollárt volt, ami szintén 3 százalékos 
emelkedés az előző negyedévhez képest. 
 
Kiszélesítik a Szuezi-csatornát. Nem lesz több dugó? 
Az egyiptomi hatóságok bejelentették a Szuezi-csatorna kiszélesítésével kapcsolatos munkálatok megkezdését, amelyek 
lehetővé teszik a kétirányú forgalmat. A beruházás célja, hogy többször ne történhessen olyan „fennakadás”, mint amilyen 
az Ever Given konténerszállítóval esett meg márciusban. „Abdel Fattah al-Szisi egyiptomi elnök iránymutatásainak 
megfelelően megkezdődött a munka; a javasolt fejlesztési terv végrehajtását azonnal megkezdtük„- jelentette be a 
Szuezi-csatornahatóság. 
 
Tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász 
Megállapodott a tűzszünetről Izrael és a Hamász. A palesztin övezetet uraló iszlamista szervezet és a zsidó állam között 
május 10. óta fokozódott az erőszak, a felek több ezer rakétát lőttek ki egymásra, a támadásokban több mint 220 palesztin 
és 12 izraeli vesztette életét. A tűzszünetet Egyiptom felügyeli majd. 
 
A siíta főpapok csak hét jelölt indulását engedték az iráni elnökválasztáson 
A jogtudósokból álló, az állam iszlám jellegén őrködő, 12 tagú Őrök Tanácsa kedden tette közzé döntését, mely ellen a 
jelenlegi elnök is tiltakozott. Jóváhagyta csütörtökön Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője az 
Őrök Tanácsa döntését, amely 592 jelentkezőből csak hét, zömében konzervatív jelölt indulását engedélyezte a június 18-
i elnökválasztáson, jóllehet a határozat ellen Haszan Róháni elnök is tiltakozott. 

https://mandiner.hu/cikk/20210525_usa_izrael_gazai_ovezet_ujjaepitese_antony_blinken_benjamin_netanjahu_kulfold?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/nem-ved-elegge-a-sinopharm-mar-ket-orszagban-is-elkezdtek-beadni-a-3-dozist/rmy42hc
https://precedens.mandiner.hu/cikk/20210525_veszelyben_az_eu_kulso_hatara_spanyolorszagban
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/55-milliard-dollaros-privatizaciora-keszul-szaud-arabia.html
https://24.hu/otthon/2021/05/26/dubaj-ingatlanpiac-gazdagok/
https://trans.info/hu/kiszelesitik-a-szuezi-csatornat-nem-lesz-tobb-dugo-237697
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/tuzszunetet-kotott-izrael-es-a-hamasz-2522085
https://mandiner.hu/cikk/20210527_shita_fopapok_orzok_tanacsa_iszlam_koztarsasag_het_jelolt_elnokvalasztas_iran_kulfold


 
Irán áramkimaradásokra hivatkozva betiltotta a bitcoin-bányászatot 
Irán elnöke, Hassan Rouhani bejelentette a bitcoin és más kriptovaluták bányászatának betiltását, mivel a kormányzati 
tisztviselők az energiaigényes folyamatot okolják az áramkimaradásokért több iráni városban – írja a CNBC. A tilalom 
azonnal hatályba lépett, és szeptember 22-ig lesz érvényben - mondta Rouhani egy állami televízióban. 
 
EU: nem volt demokratikus a szíriai választás 
A Szíriában most tartott választások nem feleltek meg a tényleges demokratikus szavazás egyetlen feltételének sem, és 
nem járulnak hozzá a konfliktus rendezéséhez – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
csütörtökön. Josep Borrell közleményében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szerint a szerdán tartott választások 
aláássák a szíriai konfliktus fenntartható megoldásának megtalálására irányuló erőfeszítéseket, és nem vezetnek a 
kapcsolatok helyreállításához sem a szíriai rezsimmel. 
 
Bemutatkozott az első libanoni gyártású autó, ráadásul egyből elektromos 
A 450 kilométeres hatótávra képes Electra Quds Rise EV gyártása még idén megkezdődhet. Libanon eddig nem az 
autógyártásáról volt híres, ám most megérkezett a közel-keleti ország első saját gyártású modellje, amely stílusában és a 
felhasznált technológia tekintetében is merőben újszerűnek ígérkezik. Íme az Electra Quds Rise EV. Nem lehet szó nélkül 
elmenni a szokatlan, de kétségtelenül egyedi formavilág mellett, ami már első pillantásra is mutat némi aránytalanságot. 
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Ausztrália 

 

Tombol a rágcsálóapokalipszis Ausztráliában 
A 2020-as év nem a legszerencsésebbek egyikeként vonult be a köztudatba a világ nagy részén, nem úgy az ausztráliai 
farmereknél. Bőséges csapadék áztatta a termőföldeket, ami bőséges terméssel is járt, ami pedig bőséges táplálékkal 
szolgált az egérpopulációnak, meg is jött a kedvük a sokasodáshoz. A CNN összefoglalója szerint a szénabálákat 
szülészetként és hotelként használó egerek hónapok óta terrorizálják az elraktározott termést és a munkagépeket Kelet-
Ausztráliában, több millió dolláros károkat okozva. 
 
Zárlat Ausztráliában 
Egyhetes zárlatot vezetnek be az ausztráliai Victoria államban, a csaknem hétmillió ott élőt arra kérik a hatóságok, hogy 
maradjanak otthon annak érdekében, hogy meg tudják fékezni a koronavírus-járvány újabb helyi kirobbanását. James 
Merlino ügyvezető kormányfő szerdán újságírók előtt elmondta: a vírus különösen gyorsan fertőző variánsa ütötte fel a 
fejét az állam fővárosában, Melbourne-ben, és ha nem vezetnek be drasztikus intézkedéseket, akkor a helyzet 
ellenőrizhetetlenné válik. Ez a variáns egy nap alatt tud megfertőzni egy újabb személyt, szemben a vírus korábbi 
változataival, amelyek a vizsgálatok szerint 5-6 nap alatt voltak képesek tovább terjedni. A kontaktkutatások eddig több 
mint 10 ezer olyan lakost azonosítottak, akiknek karanténba kell vonulniuk, ez a szám várhatóan folyamatosan emelkedni 
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fog. A kontaktszemélyek közül többen jártak zsúfolt helyeken - stadionokban, bevásárlóközpontokban - az utóbbi 
napokban. Brett Sutton, a helyi egészségügyi hatóság vezetője azt mondta, a koronavírus indiai variánsának terjedése 
miatt egész biztosan emelkedni fog a fertőzöttek száma a következő napokban.  
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Új-Zéland 

 

Alacsonyan képzett migránsok helyett gazdag befektetőkre hajt mostantól Új-Zéland 
Szigorodnak a bevándorlási szabályok az országban: a gazdag befektetőket helyezi előtérbe az alacsonyan képzett 
bevándorlók helyett, mert ők hoznak valódi értéket. A 2021 márciusában zárult egy éves időszakban a nettó migráció 
sosem látott mértékben esett vissza Új-Zélandon. Az elsődleges becslések alapján a bevándorlók száma 91900-ról 6600-
ra csökkent a koronavírus miatt bevezetett lezárások első évében. A szigorú utazási szabályok következtében az országot 
elhagyó emberek száma is visszaesett. 
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