
 

 
 

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 5-re 92-vel, 131 419-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 1-
gyel, 2 403-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 15 548 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Albániában a felhalmozott adósság mértéke elérte a 194 millió eurót  
2019-hez képest 2020-ban 5,7%-kal, 23,8 milliárd ALL-ra (194 millió euróra) nőtt a felhalmozott adósság mértéke 
Albániában. Ebből a központi kormányzat adóssága 7 milliárd ALL, az önkormányzatok adóssága szintén 7 milliárd ALL, 
ez utóbbi 15,7%-os növekedés 2019-hez képest. 
 
A nyugat-balkáni országok közül Albánia gazdaságát viselte meg második legkevésbé a válság 
A koronavírus-járvány, és az amiatt bevezetett korlátozó-intézkedések súlyos károkat okoztak a nyugat-balkáni 
országok gazdaságában. Albániában, négy egymást követő negyedévi visszaesést követően, 2020 negyedik 
negyedévében beindult a gazdasági növekedés, és az egész évet tekintve is csak 3,3%-kal esett vissza éves szinten a 
GDP. A munkanélküliek száma 43 000 fővel nőtt, a munkanélküliségi ráta elérte a 11,8%-ot. Az Albán Központi Bank 5%-
os gazdasági növekedést vár 2021-ben, a jegybanki alapkamaton nem változtatott, az érték változatlanul 0,5%. A 
régióban Szerbia teljesített a legjobban, ahol csak 1%-os volt a visszaesés 2019-hez képest. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/economic-growth-of-over-5-in-2021-c-bank 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania 
 

Ausztria 

 
Ausztria nem aggódik az indiai mutáns miatt, tartja nyitási terveit 
Az indiai vírusmutáció nem veszélyezteti Ausztria nyitási terveit - idézte a Der Standard osztrák napilap vasárnap 
Wolfgang Mückstein egészségügyi minisztert, aki az APA osztrák hírügynökségnek adott interjút. Május 19-től annak, 
aki étterembe, színházba vagy éppen labdarúgó-mérkőzésre akar menni, igazolnia kell, hogy beoltott, illetve felgyógyult 
a betegségből, ezek hiányában azonban minden alkalommal negatív koronavírus tesztre lesz szüksége. Az antigén teszt 
48 óráig, a PCR teszt 72 óráig lesz érvényes. Azoknak, akik már legalább az oltás első adagját megkapták, és a beadástól 
számítva 21 nap eltelt, a továbbiakban már nem kell teszteltetniük magukat. 
 
Bécsben megrohamozták az üzleteket a vásárlók a nyitás napján 
Bécsben hétfőn, az egy hónapig tartó, a koronavírus-járvány megfékezését célzó teljes zárlat feloldása után a vásárlók 
valósággal megrohamozták az üzleteket. A koronavírus-járvány miatt elrendelt, eddig érvényben lévő hatósági 
szabályozás következtében a bécsi és alsó-ausztriai kereskedők 116, a burgenlandiak 104 napig kényszerültek zárva 
tartani üzleteiket. A Kereskedelmi Szövetség mintegy 1,95 milliárd euróra teszi az érintett ágazat forgalomkiesését a 
keleti régióban, és e veszteség több mint felét Bécs könyvelte el. 
 
Egyéni oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria 
Ausztriának sürgősen egyénileg kell oltási igazolványt bevezetnie, mert ennek európai változatára még sokáig várni kell, 
és az kezdetben valószínűleg amúgy is szövevényes szabályozásokat tartalmaz majd – jelentette ki Sebastian Kurz 
osztrák kancellár kedden sajtótájékoztatóján. Az emberek joggal kívánnak ismét normális körülmények között élni, 
többek között színházba és étterembe menni. Ehhez szabályokra van szükség, és mi ezt tesszük Ausztriában a zöld 
belépőkártyával – utalt Kurz az oltási igazolvány helyi megnevezésére. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/debt-accumulation-amounted-to-eur-194-million-1
https://albaniandailynews.com/news/pandemic-albania-2nd-in-wb-to-overcome-crisis-easily
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/economic-growth-of-over-5-in-2021-c-bank
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210502/ausztria-nem-aggodik-az-indiai-mutans-miatt-tartja-nyitasi-terveit-481342
https://www.portfolio.hu/global/20210503/becsben-megrohamoztak-az-uzleteket-a-vasarlok-a-nyitas-napjan-481502
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/egyeni-oltasi-igazolvany-bevezetesere-keszul-ausztria-3739195/


Helyzetjelentés az osztrák gazdaságról az első negyedéves fejlődés alapján 
A WIFO bécsi gazdaságkutató intézet április végén nyilvánosságra hozott első becslése szerint a múlt évi visszaesés 
ellenére a hazánk export-piacai sorában továbbra is kiemelkedő szerepet betöltő Ausztria gazdasági teljesítménye 
január és március között minimális mértékben, 0,2 százalékkal meghaladta a 2020 utolsó háromhavit. Az összességében 
pozitív irányú fejlődés tevékenységek szerinti alakulása hasonló a németországihoz: az ipari és építőipari tevékenység 
növekedése ellensúlyozza a COVID-19 megfékezésére bevezetett korlátozásokat különösen megszenvedő, jellemzően 
lakossági igényeket kielégítő szolgáltatók teljesítményének visszaesését. 
 
Koronavírus: egyre optimistábbak az osztrák vállalatok 
A koronavírus-válság kezdete óta első alkalommal ismét pozitívan ítélik meg a helyzetüket és bizakodással tekintenek 
jövőbeli kilátásaik elé a gazdasági szereplők Ausztriában az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet havi rendszeres 
felmérésen alapuló konjunktúraindexe alapján. A Wifo konjunktúraindexe áprilisban az előző havihoz képest 15,3 ponttal 
plusz 11,7 pontra emelkedett, így tavaly március óta első alkalommal tért vissza a pozitív tartományba. 
 
Ausztria 300 millió euróból támogatja a tartósan munkanélkülieket 
Ausztria 300 millió eurós programot indít nyáron a tartósan munkanélküliek támogatására - jelentette be Sebastian Kurz 
osztrák kancellár pénteken a Martin Kocher munkaügyi és Leonore Gewessler környezetvédelmi miniszterrel közösen 
tartott sajtótájékoztatóján. Ausztriában április 30-a - egy nappal május elseje, a munka ünnepe előtt - hagyományosan 
a munkanélküliek napja. Az ez alkalomból bejelentett nagyszabású, Ugródeszka elnevezésű program célja minimum 
ötvenezer tartósan munkanélküli visszavezetése a munka világába 2022 végéig. 
 
Csúnyán leszámolt a koronavírus az osztrák turizmussal 
A 2019-es 21,1 millió után tavaly 12,0 millió, 43,3 százalékkal kevesebb üdülési célú utazáson vettek részt a 15 év feletti 
osztrák lakosok. Ezekbe az utazásokba nemcsak a kereskedelmi szálláshelyek, hanem rokonok és ismerősök felkeresése 
is beleértendő. Az utazások száma így tavaly a 2000-es szint közelébe esett vissza, amikor 13,9 milliót regisztráltak. Az 
üzleti utak száma 55,7 százalékkal 1,6 millióra csökkent a 2019-es 3,6 millióról.  
 
Ausztria kétmillió eurós segítséget nyújt India járványügyi védekezéséhez 
Ausztria a külföldi katasztrófahelyzetek kezelésének támogatására létrehozott alapokból (AKF) kétmillió eurós 
segítséget nyújt Indiának a koronavírus-járvány elleni védekezéséhez - jelentette be Sebastian Kurz kancellár szerdán a 
kormányülés után az MTI szerint. Az azonnali segélyből az Osztrák Vöröskereszt segítségével antivirális gyógyszereket 
vásárolnak és küldenek a járvány által különösen sújtott Indiába. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.mkik.hu  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Belgium: hogyan fogjuk kifizetni a koronavírus okozta veszteségeket?  
Belgiumban eddig 35 milliárd eurót költött a belga állam a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésére. Sajnos a 
„számla még nem végleges”, hiszen a kórházak helyzete még nem normalizálódott továbbá a vendéglátás és a 
rendezvényipar még változatlanul állami támogatásra szorul, így a belga kormány az elmúlt héten is újabb 835 millió 
eurós segélycsomagról döntött. A 35 milliárd az alábbi nagy tételeket tartalmazza: 14,2 milliárd a háztartások 
támogatása (ezen belül 5,7 milliárd az átmeneti munkanélküliség rendszere és 5,5 az egyéni vállalkozók 
járuléktámogatása), 12,4 milliárd a vállalkozások támogatása ill. 7,7 milliárd ment a vírus elleni küzdelemre, ezen belül a 
kórházak 2 milliárd euró támogatást kaptak eddig Belgiumban.  
 

https://mkik.hu/hirek/helyzetjelentes-az-osztrak-gazdasagrol-az-elso-negyedeves-fejlodes-alapjan
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210429/koronavirus-egyre-optimistabbak-az-osztrak-vallalatok-480850
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210430/ausztria-300-millio-eurobol-tamogatja-a-tartosan-munkanelkulieket-481136
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210504/csunyan-leszamolt-a-koronavirus-az-osztrak-turizmussal-481590
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/ausztria-india-jarvany-covid-segely.728048.html
http://www.euronews.com/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/comment-va-t-on-payer-la-facture-de-la-crise-du-coronavirus/10302325.html


Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint 
Jogellenesnek ítélte a koronavírus-járvány visszaszorítására Belgiumban október 28-án bevezetett rendkívüli 
intézkedést a kávéházak és az éttermek bezárásáról első fokon hozott ítéletében az ügyben eljáró brüsszeli bíróság. A 
belga kormánynak 30 nap áll rendelkezésére, hogy megfeleljen a határozatnak – közölte a belga sajtó pénteken. 
 
Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben 
Vízágyúkkal és könnygázzal oszlatott fel a rendőrség több száz fiatalt egy brüsszeli parkban, akik a koronavírus-
korlátozások ellen tiltakoztak. A belga rendőrök közleményük szerint azért döntöttek az oszlatás mellett, mert a 
résztvevők nem tartották be a közegészségügyi szabályokat és maszkot sem viseltek. Később a Twitteren fotókat 
osztottak meg az elkobzott tárgyakról, köztük késekről és petárdákról. 
 
Hollandiában a magas fertőzésszám ellenére bejelentették a járványügyi intézkedések könnyítését 
A továbbra is magas, napi kilencezret megközelítő fertőzési adatok mellett a holland kormány bejelentette számos, a 
koronavírus-járvány korlátozására hozott intézkedés enyhítését, szerdától egyebek mellett megszűnik az éjszakai 
kijárási tilalom, kinyithatnak az éttermek és kávéházak teraszai és a nem alapvető fontosságú árukat kínáló üzletek – 
közölte a helyi sajtó szerdán.  
 
Rekordszinten a holland vállalatok termelékenysége 
A holland vállalatok termelékenysége áprilisban új rekordot döntött, a NEVI Beszerzési Menedzser Index 67,2-re 
emelkedett, amely a mérőszám valaha mért legmagasabb szintje Hollandiában. A termelés növekedését a bel- és 
külföldről érkező megrendelések számának jelentős növekedése hajtotta fel - jelentette hétfőn a Holland Beszerzési 
Menedzsment Szövetség. Az ipari szektorban a foglalkoztatás három év távlatában az elmúlt hónapban növekedett a 
leggyorsabb ütemben. Az előző hónapokban nagy volt a kereslet a félkész termékek és a befektetési cikkek iránt, de 
áprilisban már az új fogyasztási cikkek exportrendelései is meredeken emelkedtek. A NEVI Beszerzési Menedzser Index 
ugyanakkor jelzi azt is, hogy kilenc hónapja a holland gyártók folyamatosan egyre magasabb felvásárlási árakkal 
szembesülnek, részben az anyaghiány és az ellátási láncok problémái miatt, amely helyzeten csak rontott a Szuezi-
csatornán bekövetkezett leállás.  
 
FORRÁS:  
www.lecho.be  
www.hvg.hu 
www.ma.hu   
www.nu.nl  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Kína oltóanyagot adományozott Boszniának 
Kína ötvenezer adag Sinopharm oltóanyagot adományozott a koronavírus ellen Bosznia-Hercegovinának. A 3,3 millió 
lakosú Bosznia-Hercegovina eddig 182 ezer adag vakcinát kapott a COVAX nemzetközi oltóanyag-elosztó programon 
keresztül. Összesen körülbelül százezer adagot korábban Szerbia, Törökország és Kína is adományozott már 
Boszniának. A Boszniai Szerb Köztársaságba 80 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett, Banja Luka összesen 160 ezer 
adag vakcinát rendelt Pekingtől. Ugyanakkor május 4-én érkezett az országba az első, 10 530 adagot tartalmazó Pfizer 
szállítmány. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 5-re Bosznia-Hercegovinában 419-cel, 199 882-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 23-mal, 8736-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek 
száma április 18. óta csökken, jelenleg 28 873 esetet tartanak nyilván. 
 
Bosznia-Hercegovinában a kiskereskedelmi forgalom éves szinten 8,3%-kal nőtt márciusban 
Bosznia-Hercegovina kiskereskedelmi forgalma márciusban éves szinten reálértéken 8,3%-kal nőtt, miután februárban 
0,5%-kal csökkent. Havi összehasonlítás alapján az érték márciusban reálértéken 2,7%-kal esett vissza, miután 
februárban 3,7%-kal nőtt. Az első negyedévet tekintve 2,1%-kal emelkedett a forgalom, míg 2020-ban 8,3%-kal 
csökkent. 

https://hvg.hu/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag
https://hvg.hu/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag
https://hvg.hu/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag
https://hvg.hu/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag
https://hvg.hu/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes
https://hvg.hu/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes
http://www.ma.hu/kulfold/362097/Hollandiaban_a_magas_fertozesszam_ellenere_bejelentettek_a_jarvanyugyi_intezkedesek_konnyiteset
https://www.nu.nl/economie/6131153/productie-in-nederlandse-bedrijven-naar-nieuw-recordniveau.html
http://www.lecho.be/
http://www.hvg.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.nu.nl/
https://metropol.hu/aktualis/bosznia-kina-vakcina-adomany-sinopharm-306667/
https://seenews.com/news/bosnias-retail-sales-up-83-yy-in-march-740108


 
Márciusban havi szinten 20,8%-kal csökkent a Bosznia-Hercegovinába érkező turisták száma 
2021 márciusában összesen 41 951 turistaérkezést regisztráltak Bosznia-Hercegovinában, ami 20,8%-os csökkenést 
jelent 2021 februárjához képest, viszont 44,7%-os növekedést 2020 márciusához képest. A turisták 99 201 
vendégéjszakát töltöttek el az ország kereskedelmi szálláshelyein, ami 17,8%-os visszaesés havi szinten, és 37,8%-os 
bővülés 2020 márciusához képest. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/kulfold/2021/05/02/sinopharm-boszniai-szerb-koztarsasag-bosznia-hercegovina/ 
https://index.hu/kulfold/2021/05/04/koronavirus-keddi-hirosszefoglalo-COVID-19-vakcina-oltas/ma-erkezik-bosznia-
hercegovinaba-az-elso-kontingens-eu-s-segely-pfitzer-vakcina/ 
https://metropol.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Az országban május 5-re 1 635-tel, 407 827-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
164-gyel, 16 773-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 46 159 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Senki nem tudott kormányt alakítani Bulgáriában, megismétlik a választást 
Bulgáriában július 11-én előrehozott választásokat tartanak, miután nem járt sikerrel a harmadik és egyben utolsó 
kísérlet arra, hogy kormányt alakítsanak az ezzel megbízott pártok az április 4-i választásokat követően, amelyen 
széttöredezett pártstruktúra alakult ki. Az április 4-i választást az eddig kormányzó Polgárok Bulgária Európai 
Fejlődéséért (GERB) nevű párt nyerte meg, amely rövid idő után feladta kormányalakítási próbálkozásait. Pár nappal 
később a legnagyobb ellenzéki erő, a választáson a második legtöbb voksot szerző Van Ilyen Nép (ITN) nevű párt, majd 
a harmadik helyen befutó Bolgár Szocialista Párt is visszaadta a kormányalakítási megbízást. 
 
Bulgária bruttó külföldi adóssága február végén éves szinten 7%-kal emelkedett 
Bulgária bruttó külföldi adóssága 37,7 milliárd eurót (45,5 milliárd dollárt) tett ki február végén, ami éves összehasonlítás 
alapján 7%-os növekedést jelent. A február végi bruttó külföldi adósság 2021-ben az előrejelzett bruttó hazai termék 
58,5%-ának felelt meg. 
 
FORRÁS: 
https://444.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 

Csehország 

 
Csehország: ötszáz súlyos állapotú covid-beteg 
Csehországban kétezer alá csökkent az új igazolt fertőzések napi száma. Egészen pontosan 1857 friss fertőzést 
diagnosztizáltak, amely tavaly szeptember közepe óta a legalacsonyabb napi esetszám. Az egy héttel korábbi napi 
számhoz viszonyítva a csökkenés mértéke 25 százalékos. 
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Tavalyhoz képest nőtt az új autók eladása Csehországban 
Csehországban az első négy hónapban éves összehasonlításban 12,6 százalékkal 68.510-re emelkedett az eladott új 
személygépkocsik száma. Amennyiben azonban az idei január-áprilisi adatokat a 2019-es, tehát a koronavírus-járványtól 
nem érintett év első négy hónapjával hasonlítjuk össze, akkor 17 százalékos csökkenés mutatható ki – jegyzi meg a 
szövetség. 
 
Összefogás a csehországi turizmus újraindításáért 
A prágai repülőtér, a CzechTourism és a Prague City Tourism képviselői a minap aláírták a Prágába és a Cseh 
Köztársaságba irányuló beutazó turizmus újrakezdésének és kiterjesztésének hosszú távú közös megsegítéséről szóló 
memorandumot. 
 
Csehország két héten belül elkezdi az európai zöld igazolvány tesztelését  
A nyári kirándulásokat megkönnyítő útlevél használatát az EU júniustól szeretné elindítani. Csehországban két héten 
belül elkezdik tesztelni az összeurópai digitális zöld útlevelet, amely lehetővé teszi az embereknek az európai utazást. 
Csehország további uniós országokkal együtt a COVID-útlevél első technikai tesztelési fázisába tartozik – tájékoztatott 
Didier Reynders, a COVID-útlevelekért felelős uniós biztos. 
 
Csehországban május 10-én nyithatnak az üzletek 
Csehországban május 10-én kinyithat az összes üzlet - tájékoztatott a csütörtöki kormánydöntésről Karel Havlícek ipari 
és kereskedelmi miniszter a Twitteren. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.autopro.hu 
www.turizmus.com 
www.korkep.sk 
www.ma7.sk 
 

Egyesült Királyság 

 
Jerseyn csattan a Brexit halászati vitája 
Boris Johnson brit miniszterelnök a Királyi Tengerészet két hajóját küldte a Csatorna-szigetek legnagyobb és 
legnépesebb tagjának, a 105 ezer lelkes Jersey védelmére. A hadihajók feladata megóvni a brit koronához tartozó 
szigetet a francia halászhajók blokádjától, írta a theguardian.com. A vita oka, hogy a Brexit után milyen területeken, ki 
halászhat. 
 
Árazzák már az Egyesült Királyság széthullását 
Csütörtökön Skóciában helyi parlamenti szavazást tartanak, amelyen a függetlenségpártiak előretörésével egyre 
valószínűbbé válhat egy új népszavazás Edinburgh kiválásáról az Egyesült Királyságból. Amennyiben ez megtörténne, 
az a brexithez hasonló piaci sokkot okozna, amellyel már erősen számolnak a City befektetői. 
 
Már ősszel szigoríthat az angol jegybank 
Az Egyesült Királyság gazdasága kezd kilábalni a pandémia okozta válságból és emiatt gondolkodhatnak el a 
jegybankárok a mostani 150 milliárd fontos lazítás csökkentésén – mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. 
Hozzátéve: az elemzők továbbra is azt várják, hogy az idei évben még maradhat a kitűzött cél, azonban néhány 
befektető már arra számít, hogy akár novemberben már csökkenthetik a lazítás mértékét. 
 
Ma meglesz az 50 millió beadott oltás Nagy-Britanniában 
Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig 
beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót. 
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Tesztkoncertek Liverpoolban 
A brit kormány is rendezvényekkel teszteli, mennyire kockázatos teljesen feloldani a járvány miatti korlátozásokat. 
Európában már többfelé folyik ilyen kísérlet. Egy pénteki koncertfelvételre beengedtek háromezer fiatalt Liverpoolban, 
és még két hasonló - mindig egyre népesebb - eseményen mérik a szakértők, terjednek-e, és ha igen, mi módon és 
milyen mértékben az új típusú koronavírus és mutánsai. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.napi.hu 
www.vg.hu 
www.kitekinto.hu 
www.hu.euronews.com 
 

Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedóniában az esetszámok csökkenésének köszönhetően lerövidítik a kijárási korlátozás időtartamát 
Az észak-macedón kormány két órával lerövidíti az éjszakai kijárási korlátozás időtartamát, május 5-től 21 óra helyett 23 
órakor kezdődik és reggel 5 órakor ér véget a korlátozás – az új rendelkezés május 15-ig lesz érvényben. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma Észak-Macedóniában 323-mal, 153 137-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig egy nap alatt 24-gyel, 5016-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát 
mutat, jelenleg 12 754 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Szerbia további 13 000 Szputnyik V vakcinát adományozott Észak-Macedóniának 
Szerbia további 13 000 adag orosz Szputnyik V koronavírus vakcinát adományozott Észak-Macedóniának. A legújabb 
szállítmánnyal összesen 48 000-re nőtt a Szerbia által Észak-Macedóniának biztosított COVID-19 vakcinák száma. Az 
országba 200 000 kínai vakcina is érkezett a héten. 
 
Észak-Macedónia 615 millió dénár kamatmentes kölcsönt biztosít a járvány sújtotta mikrovállalkozásoknak és KKV-knak 
Észak-Macedónia 615 millió dénár (12,1 millió dollár / 10 millió euró) kamatmentes hitelt biztosít a koronavírus-járvány 
negatív hatásai által leginkább sújtott mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A kormány 3 000 – 30 000 euró közötti 
kölcsönt nyújt az idegenforgalmi, vendéglátóipari és rendezvényipari vállalatoknak, valamint magán egészségügyi 
intézményeknek, kereskedőknek és kézműveseknek az ötödik COVID-19 segélycsomag részeként. Ezenkívül azok a 
pályázók, akiknek 2021-ben éves szinten legalább 10%-kal növekednek bevételeik, a kölcsön összegének 30%-át kapják 
támogatásként. Azok a pályázók, akik 2021-ben legalább 5%-kal növelik alkalmazottaik számát, szintén jogosultak a 
kölcsön összegének 20%-át támogatásként megkapni. 
 
Észak-Macedóniában 7,6%-kal nőtt az ipari termelés márciusban 
A februári 12,2%-os csökkenést követően 2021 márciusában éves szinten 7,6%-kal nőtt az ipari termelés Észak-
Macedóniában. Az év első negyedévét tekintve éves összevetésben 6,1%-kal esett vissza a vizsgált mutató. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia 
 

Franciaország 

 
Elérte Franciaországot is az indiai vírusmutáció 
Franciaországban is megjelent a koronavírus Indiában kialakult mutációja – közölte csütörtök éjjel a francia 
egészségügyi minisztérium. A B.1.617 nevű variánst az országban elsőként egy, az ország délnyugati részén élő 
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embernél mutatták ki, aki korábban Indiában járt. Ezután két másik embernél az ország délkeleti részén is kimutatták a 
variánst. Ők szintén jártak a közelmúltban Indiában. 
 
Franciaországban június 15-től minden nagykorú jelentkezhet oltásra 
Franciaországban fokozatosan kiszélesítik a koronavírus elleni oltásra jogosultak körét, és június 15-től minden nagykorú 
jelentkezhet oltásra – jelentette be pénteken Emmanuel Macron. Az államfő, miután a regionális napilapok internetes 
oldalain csütörtökön megjelent interjúban ismertette a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának három hét 
múlva kezdődő napirendjét, pénteken a Twitteren jelezte, hogy az oltási kampány is felgyorsul.  
 
Franciaországban június után nem hosszabbítják meg a vészhelyzetet 
A francia kormány a szerdai ülésén megvitatta a június 2-án véget érő egészségügyi rendkívüli állapot kivezetését előíró 
törvénytervezetet – közölte a kormányülést követően Jean Castex miniszterelnök.  
 
Nagyon zöld a francia helyreállítási terv 
Az uniós gazdaság újraindítására szánt pénzek nagy részét zöld projektekre és a digitalizációra költi Franciaország. A 
párizsi tervekben emellett kiemelt szerepet kapnak az átképzések is, ezzel a munkaerőt próbálják felkészíteni a 
gazdasági változásokra. Franciaország újraindítása. Ezt a nevet kapta az az újjáépítési terv, amelyet a párizsi kormány 
nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A stratégia 100 milliárd euró elköltésével számol. Ennek részeként 41 milliárd eurót 
kötnének le az Európai Újjáépítési Alapból.  
 
Tömeges tüntetések törtek ki Franciaországban, már a könnygáz is előkerült 
Május elseje, vagyis a munka ünnepe alkalmából ismét több nagyvárosban összegyűltek a francia dolgozók a már éves 
hagyománynak mondható tüntetések keretében. A dolgozókat képviselő szakszervezetek meglehetősen gyakran 
szoktak tüntetéseket szervezni Franciaországban, ám erre a koronavírus-járvány miatt tavaly kevés lehetőség volt. Az 
idei évben azonban visszatért ez a szokás és május 1. alkalmából ismét utcára vonultak a franciák. 
 
Az EU egyes országai még nem tettek le a francia fejlesztésű vakcináról 
A Reutersnek erősítették meg a tárgyaláshoz közeli források, hogy egyes EU-s országok arra kérték Brüsszelt, üsse 
nyélbe a francia Valnevával koronavírus elleni vakcinákra kötött üzletet, hogy nagyobb legyen a választék, annak 
ellenére, hogy azok eddig bedőlni látszottak. Az Európa Tanács szóvivője múlt héten jelentette, hogy a franciák nem 
tudták a megegyezéshez szükséges feltételeket teljesíteni, két nappal azután, hogy a gyártó bejelentette, országonként 
változó prioritást adna a tagállamoknak. 
 
FORRÁS: 
www.hvg.hu  
www.ma.hu  
www.hu.euronews.com  
www.liner.hu  

 

Horvátország 

 
Horvátországba már bármilyen oltással utazhatunk 
Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási 
igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Az 
utolsó technikai részleteket egyezteti a magyar fél a horvát partnerekkel, és a megállapodás még ezen a héten életbe 
fog lépni. 
 
Akár egy oltással is mehetünk Horvátországba, de csak ebben az esetben 
A horvát belügyminisztérium május 2-án pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos április 30-i közleményét, 
így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a 
koronavírus-fertőzésen. Az első oltástól számított időszak pedig nem lehet hosszabb, mint öt hónap. A korábbi 
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fertőzöttség igazolható 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív 
PCR- vagy antigén-teszttel, vagy hiteles orvosi igazolással. A rendelet nem tesz különbséget a vakcinákat illetően. 
Eltörölték azt az intézkedést is, amely szerint azok esetében, akik az EU-ban elfogadott antigén gyorsteszttel lépték át 
a határt, és 10 napnál tovább tartózkodtak az országban, meg kellett ismételniük a tesztelést. Az oltással kapcsolatban 
is új rendelet lépett életbe: csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen. 
 
Meghosszabbította a járványügyi intézkedéseket Horvátország 
Horvátország május 1-től május 15-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő 
járványügyi intézkedéseket, amelyek főleg az összejövetelek létszámkorlátozásában és az üzletek nyitvatartási 
rendjének szabályozásában merülnek ki. Horvátországban május 5-re 2 494-gyel, 339 412-re nőtt a koronavírus-járvány 
kitörése óta regisztrált megbetegedések száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 51-gyel, 7 315-re nőtt. Az 
aktív fertőzöttek száma néhány napos csökkenést követően május 5-re ismét nőtt, jelenleg 12 135 esetet tartanak 
nyilván. 
 
Nemzeti reformprogramot és konvergenciaprogramot fogadott el a horvát kormány 
A horvát kormány április 29-én elfogadta a nemzeti reformprogramot és a konvergenciaprogramot, amelyet 
Brüsszelnek is elküld. Az ország fejlődése számára kulcsfontosságú, több mint ezer oldalas dokumentum 47 milliárd kuna 
(2244 milliárd forint) értékben tartalmaz strukturális reformokat és befektetéseket. 2023 végéig 3,6 milliárd euró (1299 
milliárd forint) kölcsönt is felvesznek, amennyiben arra szükség lesz. A teljes összeg 66%-át helyreállításra, 34%-át az 
ellenálló képesség növelésére fordítják. A földrengés utáni újjáépítésre 6 milliárd kunát terveznek költeni. Minden 
komponens emellett a zöld és digitális átállást is elősegíti. 
 
Nagyot zuhant Horvátország népessége, lépésekre készül a kormány 
A horvát kormány a hatodik demográfiai stratégia kidolgozására készül 1996 óta, miközben az eddigieket sem 
valósították meg a súlyos demográfiai gondokkal küszködő országban. A horvát statisztikai hivatal legfrissebb adatai 
szerint tavaly a közel négymilliós Horvátországban 20 721-gyel több ember halt meg, mint ahány született. Ez a 
legnagyobb természetes fogyás a második világháború óta. A mostani dokumentum a már létező stratégia átdolgozása 
lesz, amelyet 2019-ben, Nada Murganic demográfiai, családügyi, ifjúsági és szociális miniszter ideje alatt a demográfiai 
megújulás érdekében dolgoztak ki. 
 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 
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Írország 

 
Enyhülnek a korlátozások Írországban 
Az Európában bevezetett egyik legszigorúbb lezárások után május 4-től fokozatosan enyhülnek a korlátozások; az 
építőipar nyit meg elsőként. Május 10-től kinyitnak a galériák, múzeumok, könyvtárak és egyéb kulturális látnivalók, 
május 17-től pedig a kereskedelmi egységek. Más háztartással történő társadalmi összejövetelek csak május 10-től 
engedélyezettek, de kizárólag szabadtéren. A közegészségügyi helyzettől függően júniustól nagyobb fokú enyhítések 
várhatók.  
 
2020-ban 4,5%-os GDP növekedés várható 
Az ír Pénzügyminisztérium legfrissebb előrejelzése szerint 2020-ban 4,5%-os GDP növekedés várható, melyet 2021-ben 
5%-os növekedés követ. A világjárvány hatása leginkább a munkaerőpiacon érvényesült; a munkanélküliségi ráta ebben 
az évben átlagosan 16,25%, jövőre pedig 8,25% körül alakul. 
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https://hirado.hu/
https://makronom.mandiner.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://profitline.hu/
https://promotions.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia
https://www.gov.ie/en/press-release/0bd80-new-public-health-measures-announced-the-path-ahead/
https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/minister_donohoe_submits_stability_programme_update_2021_to_eu_council_commission.169228.shortcut.html


 
Pozitív gazdasági teljesítmény a koronavírus-járvány ellenére 
A közvetlen külföldi tőkebefektetések hozzájárultak a stabil gazdasági teljesítményhez a koronavírus-járvány ideje alatt 
is és az export-orientált ágazatoknak köszönhetően Írországban 2020-ban rekordszintű volt az árukivitel. 2020-ban az 
áruk és szolgáltatások exportjának értéke elérte a 391 milliárd eurós rekordod, ami 17 milliárd eurós növekedést jelent 
2019-hez képest. Az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) 2020-ra vonatkozó előzetes adatai szerint az árukivitel elérte 
a 160,8 milliárd eurót, ami a valaha regisztrált legmagasabb érték és 8,3 milliárd eurós (+ 5%) növekedést jelent 2019-
hez képest. 
 
Az államháztartás helyzete egyre jobban függ a tíz legnagyobb vállalattól 
Az ír adóhivatal legfrissebb jelentése szerint 2020-ban a legnagyobb tíz nagyvállalat járult hozzá az állam társasági-
adóbevételeinek 51%-ához (2019-ben 40%) és mindössze 100 vállalat adta a társasági adóból származó összes bevétel 
közel 80%-át. 
 
Újabb országok kerültek fel a kötelező hotelkarantén listára 
Az ír kormány által közegészségügyi szempontból magas kockázatúnak ítélt országok listájára május 4-től India, Grúzia, 
Irán, Mongólia és Costa Rica is felkerült. A listán szereplő országokból érkezőknek önköltségen hotelkaranténba kell 
vonulnia beutazást követően. Európai országok közül - többek között - Ausztria, Belgium, Franciaország, Olaszország 
és Szerbia is szerepel a listán. 
 
Egységáras és még drágább lesz az alkohol Írországban 
Az ír kormány meghozta azt a régóta halogatott döntését, amelynek értelmében az alkoholok minimális egységár 
mellett értékesíthetők a jövő év elejétől – írja a Reuterst idézve a Világgazdaság. Frank Feighan egészségügyi államtitkár 
a kabinet ülését követően örömmel üdvözölte a rendeletet a Twitter-bejegyzésében is, amelyben kitért az írek 
egészségének védelmére is. 
 
Írország: miért parázslik még mindig a múlt feszültsége a felszín alatt? 
Éppen száz évvel ezelőtt, 1921. május 3-án osztották fel Írországot, amikor a brit parlament által elfogadott törvény 
életbe lépett. Az 1920-as ír kormányról szóló törvény két különálló egységet hozott létre: Észak- és Dél-Írországot. A 
törvénytervezet eredeti szándéka az volt, hogy mindkettőt a brit fennhatóság alatt tartsák, de a dolgok nem egészen a 
tervek szerint alakultak. 
 
Zöld energia: Írország újabb lépést tett a fenntarthatóság felé 
Az ír villamosenergia-ellátó testület (ESB) bemutatta a terveit, miszerint a Moneypoint széntüzelésű állomását átalakítja 
egy új zöldenergia-csomóponttá. Az új fejlesztés magában foglal egy 1,4 gigawattos tengeren úszó szélerőműparkot, 
egy szélturbina építési központot és egy zöld hidrogén ellőállító és tároló üzemet is. A számítások szerint a 
szélerőműpark több mint 1,6 millió otthonnak biztosít majd villamos energiát Írországban. A Moneypoint volt már 
korábban is Írország elsődleges villamosenergia-termelő állomása, csúcsidőben a teljes szükséglet 25 százalékát itt 
állították elő. 
 
FORRÁS: 
www.gov.ie 
www.merrionstreet.ie 
www.irishtimes.com 
www.hang.hu 
www.hu.euronews.com 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 5-re Koszovóban 153-mal, 105 864-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt néggyel, 2195-re nőtt. A betegségből ugyanakkor több mint 91 ezren már 
felgyógyultak. 
 
A koszovói kormány nem sieti el a tárgyalásokat Szerbiával 
Brüsszelbe látogatott az új koszovói miniszterelnök. Albin Kurti a megbeszélésein nem szabott dátumot a Szerbiával 
folytatott tárgyalásokhoz való visszatéréshez. Az EU korábban abban bízott, hogy májusban már ismét közvetlenül 
tárgyalhat Belgrád és Pristina a kapcsolatok normalizálásáról. Ez jelenleg leginkább Szerbiának fontos, mert az uniós 
csatlakozás egyik feltétele a kapcsolatok rendezése a koszovói vezetéssel. Az új koszovói miniszterelnök brüsszeli 
bemutatkozó látogatásán lehűtötte a kedélyeket. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://gondola.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Lengyelország enyhített a karanténon 
Lengyelországban május 4-től visszamehettek az iskolába a 1–3. osztályos tanulók, ezenkívül megnyithattak a 
bevásárlóközpontok, művészeti galériák és múzeumok is. Ez a karanténkorlátozások enyhítésének következő szakasza 
az ország területén, az információk szerint ezentúl fogadhatnak vásárlókat az építkezési- és bútorboltok is, a 
járványmegelőzési szabályok szigorú betartása mellett. 
 
Már Lengyelországban is megjelent a koronavírus indiai mutációja 
Eddig 16 esetben mutatták ki ezt a variánst a fertőzöttek között Varsó és Katowice környékén. Ezért a lengyel kormány 
bizonyos területekkel szemben újabb szigorításokat léptetett életbe. 
 
Lengyelországból jönnek az első francia alapú Jeepek és Fiatok 
A Stellantison belül is elindul az a fajta erős szabványosítás, amivel az Opelnél már találkozhattunk korábban: a Fiat 
Chrysler európai márkáinak választékát a szabvány Peugeot alapokra helyezik át. Az első ilyen típusok gyártását már a 
PSA-FCA egyesülés előtt elkezdték előkészíteni, így lehetséges, hogy a Jeep változatot már 2022 végén elkezdhetik 
gyártani. Jelenleg a tervekben szereplő járom járműből kettő gyártási terveit már jóvá hagyták. 
 
A McDonald’s húsmentes burgere megérkezett Lengyelországba, és nagyon jól fogy 
A McDonald’s Lengyelországban már több mint tíz évvel ezelőtt, 2009-ben piacra dobott egy húsmentes burgert, de 
érdeklődés hiányában gyorsan lekerült a kínálatról. Idén áprilisban újra megpróbálkozott egy növényi alapú – főleg 
répából, borsóból és brokkoliból – készült burgerrel, és néhány nap alatt eldőlt, hogy ez hosszú távon is a választék része 
marad. 
 
FORRÁS: 
www.life.karpat.in.ua 
www.hu.euronews.com 
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Montenegró 

 
Montenegróban tízezer embert oltottak be egy nap alatt 
A tömeges oltások megkezdése után egy nappal, május 5-én valamivel több mint tízezer embert oltottak be 
Montenegróban, ahol eddig 57 ezren kapták meg valamely oltóanyag legalább első adagját. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma május 5-re Montenegróban 117-tel, 97 930-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 
egy nap alatt öttel, 1521-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 
2 046 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Szabadon utazhatnak Szerbiába és Montenegróba a védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter április 29-én megállapodott Nikola Selakovic szerb és Djordje Radulovic 
montenegrói külügyminiszterrel arról, hogy országaik oltási igazolványait kölcsönösen elismerik. Így a beoltottak április 
30-tól szabadon utazhatnak Magyarország és Szerbia, valamint Magyarország és Montenegró között. 
 
Szerbia oltóanyagot adományozott Montenegrónak 
Podgoricába tízezer adag AstraZeneca-oltóanyag érkezett Szerbiából május 1-én: ezzel a szállítmánnyal együtt Belgrád 
14 ezer adag oltóanyagot adományozott Montenegrónak. Montenegróba valamivel több mint 200 ezer kínai 
Sinopharm-vakcina is érkezett május 1-én. Az Adria-parti országban eddig mindössze 60 ezer embert oltottak be a 
koronavírus ellen. Szerbia korábban Szputnyik V-vakcinát küldött Montenegrónak. 
 
Montenegró ipari termelése éves szinten 11,8%-kal nőtt az első negyedévben 
Montenegró ipari termelése 11,8%-kal növekedett 2021 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Negyedéves összehasonlítás alapján a mutató 3%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. Az ipari termelés az ipari 
szektorban az első negyedévben 42%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg a feldolgozóiparban 13,1%-kal, a 
bányászatban pedig 3,8%-kal csökkent. Montenegró ipari termelése 2020-ban 0,9%-kal esett vissza. 
 
Montenegróban éves szinten 7,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi értékesítés volumene 
Montenegróban éves összevetésben 7,3%-kal, negyedéves összehasonlításban pedig 19,3%-kal esett vissza a 
kiskereskedelmi értékesítés volumene 2021 első negyedévében. 
 
FORRÁS: 
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Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 04.19-én   
Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021.03.30-ától!  Valamennyi Németországba légi úton 
utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a 
beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi 
besorolásáról. A rendelkezés 2021. május 12-éig hatályos. A busszal, autóval, vonattal vagy hajóval Németországba 
utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. 
 
Új rekord a németeknél: egymillió oltás egy nap alatt 
Napi rekordot felállítva egymilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott 
betegségtől (COVID-19) védőoltásból Németországban 24 óra alatt a szövetségi kormány csütörtöki adatai szerint. Jens 
Spahn egészségügyi miniszter közleményében kiemelte, hogy kettős rekordot állítottak fel, mert első alkalommal 
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lépték át az egymilliós határt az egy nap alatt beadott oltások számával, és először adtak be oltást egy nap alatt a 
lakosság több mint egy százalékának. 
 
GDP: Németország alulmúlta a várakozásokat 
Németország GDP-je az első negyedévben 1,7%-kal marad el az előző negyedéves szinthez képest. Ez jelentős 
visszaesés, és még az elemzői várakozást is alulmúlja: a konszenzus 1,5%-os visszaesés várt. A negyedik negyedévben 
0,3% volt a negyedéves növekedés Németországban. A szezonálisan és naptárhatással igazított adat az előző év azonos 
időszakához képest 3,3%-os visszaesést mutat. 
 
Világgazdasági kitekintés a német kamarai hálózat konjunktúra-felmérése tükrében 
A világgazdaság élénkülése egyre nagyobb lendületet vesz és a világ országaiban működő német érdekeltségű vállalatok 
növekvő számban remélik azt, hogy bepótolhatják tavaly elszenvedett veszteségeiket. A német érdekeltségű kamarai 
szervezetek, (köztük a budapesti székhelyű Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara) által megkérdezett több mint 
4.500 tagvállalat közül átlagosan majdnem minden második a gazdasági helyzet javulására számít a fogadóországban. 
Vannak vállalatok, amelyek a koronavírus-járvány idején felfüggesztették beruházási és foglalkoztatási terveit, s az idén 
a feltételek javulását kihasználva (és ahhoz hozzájárulva) most fel kívánják gyorsítani azok megvalósítását. 
 
Megrohanták a németek a boltokat 
A német kiskereskedelmi forgalom 7,7%-kal nőtt az előző hónaphoz képest márciusban. Az elemzők is bővülésre 
számítottak, de a konszenzus mindössze 3%-os növekedést várt. Februárban januárhoz képest 2,7%-kal nőtt a boltok 
forgalma. Az előző év azonos időszakához képest 11%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az országban. 
 
Megugrottak a német gyáripari megrendelések, és ez még csak a kezdet 
A német gyáripari megrendelések 3%-kal nőttek márciusban az előző hónaphoz képest. Az elemzők 1,7%-os 
emelkedésre számítottak. Februárban 1,4% volt a megrendelések állományának növekedése januárhoz képest. Az előző 
év azonos időszakához mérve 27,8%-kal volt több megrendelés idén, ez a tavalyi alacsony bázisnak tudható be - a 
koronavírus-járvány megjelenése miatt akkor már az óvatosság volt a jellemző. 
 
Elbocsátásokra készülnek a német autógyártók 
Töretlenül javul a német vállalatok hangulata, amit jól mutat, hogy a német autóipar üzleti helyzetének Ifo-indexe is 
kétéves csúcsra emelkedett. A jó üzleti kilátások ellenére a német járműgyártók többsége a munkavállalók létszámának 
csökkentését tervezi, ami az iparág szerkezeti változását tükrözi: az EU ambiciózus károsanyag-kibocsátási célkitűzései 
az ágazat szereplőit az elektromos járművek gyártása felé tereli, ami hosszú távon kevésbé munkaigényes, mint a belső 
égésű motorok tervezése és gyártása. 
 
Európai chipgyártás az iparági függőség ellen 
Az EU Bizottság a napokban hozza nyilvánosságra felülvizsgált ipari stratégiáját, amelyben a jövőben nagyobb hangsúlyt 
kíván helyezni az állami támogatásokra a kiemelt iparágakban. Peter Altmaier (CDU) szövetségi gazdasági miniszter 
átfogó programot kíván létrehozni a félvezetőgyártásának támogatására. „Készek vagyunk milliárdos projektek 
finanszírozására, hogy Németország és Európa függetlenebbé válhasson” - mondta Altmaier. 
 
Rengeteg antigéntesztet adott el a Siemens Healthineers 
Megemelte éves értékesítési és profit-előrejelzését a Siemens Healthineers, miután továbbra sem csillapodik a kereslet 
a Covid-vírus jelenlétét kimutató gyors antigéntesztjei iránt. A német egészségügyi technológiai vállalat most már arra 
számít, hogy eladásai 14–17 százalékkal nőhetnek a szeptember végéig tartó üzleti évében, egy részvényre jutó 
nyeresége (EPS) pedig 1,9 és 2,05 euró között alakulhat. Korábban 8–12 százalékos bevételbővülést és 1,63–1,82 eurós 
EPS-t vártak, utóbbi 1,61 eurót tett ki 2020-ban. 
 
Angela Merkel kereskedelmi megállapodást szeretne az Egyesült Államokkal 
Európa és az Egyesült Államok közös értékei nem jelentik azt, hogy automatikusan egyeznek az érdekek, és nem 
szolgálná Európa érdekeit, ha a világ ismét szétszakadna két pólusra - jelentette ki Angela Merkel német kancellár 
szerdán egy berlini tanácskozáson, amelynek témája a transzatlanti kapcsolatok alakítása volt. Kifejtette: a koronavírus-
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világjárványt, a klímaváltozást, valamint a Kína gazdasági és politikai megerősödése és Oroszország "részben igen 
erőszakos fellépése" révén változó erőviszonyokat tekintve "jó tudni, hogy a Biden-kormány kiáll a szoros transzatlanti 
partnerség mellett, és a szabályokon és értékeken nyugvó világrendet tekinti a nemzetek közötti békés, fair és 
gyümölcsöző együttműködés alapjának". 
 
Zöld kancellárja lehet ősztől Németországnak 
Lassan felpörög a választási kampány Németországban a szeptemberi választások előtt. Egy friss felmérés szerint most 
a Zöldeknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy Angela Merkel utódját adják, ez pedig nem csak a CDU/CSU 
pártszövetség kormányzásának végét jelentheti, hanem egy erőteljes környezetvédelmi fordulatot is hozhat – írja a 
Bloomberg. 
 
Összecsapásokkal végződött a május elsejei tömegtüntetés Berlinben 
Tüntetők és rendőrök összecsapásaival ért véget Berlinben a munka ünnepére szervezett demonstrációk sora. A munka 
ünnepén tüntető németek többsége az egyre extrémebb társadalmi egyenlőtlenségek ellen tiltakozik. A demonstrálók 
szerint a vagyon egyre koncentráltabban halmozódik egy szűk körnél, ami nem szolgálja a közösség fejlődését, a szűk 
elit gazdagodása fékezi a nemzetek előrejutását. 
 
Idén sem lesz Oktoberfest 
A német hatóságok törölték az idei müncheni Oktoberfest sörfesztivált a koronavírushoz fűződő aggodalmak miatt. Ez 
már a második év, amikor a világjárvány miatt nem rendezik meg az eseményt. Markus Söder, bajor miniszterelnök 
szerint túlzottan bizonytalan a helyzet. 
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Olaszország 

 
Olaszország talpra állítaná az ipart az uniós válságalapból 
Olaszország lehet az Európai Helyreállítási alap legnagyobb kedvezményezettje. Mario Draghi kormánya azt szeretné, 
hogy a válság által sújtott ország teljes gazdasági fordulatot hajtson végre a Brüsszelből érkező pénzek segítségével.  
 
Nemzeti zöldkártyát vezet be Róma május második felétől 
Világos és egyszerű szabályokra van szükség az európai és nemzetközi idegenforgalom újraindítására Mario Draghi olasz 
miniszterelnök szerint, aki az európai zöldigazolvány június második felétől számított életbe léptetését jelentette be a 
G20 országcsoport turisztikai minisztereinek tanácskozását követően Rómában kedden. Róma már május második 
felében bevezet egy nemzeti zöldkártyát, mellyel az olasz és külföldi turisták szabadon, karanténkötelezettség nélkül 
mozoghatnak az országban, a városok és a tartományok között is. 
 
Májustól ismét várja a turistákat Olaszország 
Május közepétől ismét karanténkötelezettség nélkül utazhatnak Olaszországba a turisták – közölte Mario Draghi 
miniszterelnök szerdán. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az ország – a javuló járványhelyzet miatt – készen áll arra, 
hogy „ismét vendégül lássa a világot”. Azok, akiket beoltottak valamelyik, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által 
jóváhagyott vakcinával, vagy az utazás előtt legkésőbb 48 órával készült tesztet tudnak felmutatni, minden további 
nélkül beléphetnek majd az országba. 
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Procida az első olasz sziget, ahol beoltották a teljes felnőtt lakosságot 
A Nápolyi-öbölben található Procida az első olasz sziget, ahol a tizennyolc év alattiakat kivéve a teljes lakosság kapott 
koronavírus elleni védőoltást - jelentette be Dino Ambrosino polgármester hétfőn. Procida ezzel kiérdemelte az ország 
első COVID-19 mentes szigete címét. A sziget lakossága így kívánta megmutatni, hogy védetten készül az 
idegenforgalmi szezon megnyitására.  
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Románia 

 
Lecsengőben van a koronavírus-járvány Romániában 
Romániában lecsengőben van a koronavírus-járvány harmadik hulláma, május 5-én 1564 új esetet regisztráltak, ami több 
mint 15 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától. Miután - az ortodox húsvét hosszú hétvégéjén - 4 napon 
keresztül száznál kevesebb halálesetet jelentettek, május 5-én 142-en vesztették életüket a vírus szövődményeinek 
következtében. A húszmilliós Romániában eddig 28 616 áldozatot követelt a járvány, és több mint 1 millió 60 ezer 
embernél mutatták ki a fertőzést. Az újtípusú koronavírus egyik indiai vírusmutációját, illetve a brit vírusvariánst 
azonosították egy Bukarest határában felfedezett fertőzési gócban 35 indiai vendégmunkásnál, akik néhány nappal 
korábban negatív PCR-tesztekkel érkeztek Romániába.  
 
Romániában meghaladta a kétmilliót a másodszorra oltottak száma 
Romániában meghaladta a kétmilliót a másodjára oltottak száma − írja a Főtér. Ez azt jelenti, hogy a lakosság 10,51 
százaléka kapta meg mindkét oltást. Az országban 1,3 millióan kapták meg mindössze az első dózist, így a lakosság 17,5 
százaléka kezdte meg az oltakozást. A kormány a korlátozások lazítását csak a 30 százalékos átoltottság után tervezi, 
ami legalább ötmillió beoltottat jelent. 
 
Készül a megállapodás, Magyarország és Románia elismerheti egymás védettségi igazolványát 
Néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló 
megállapodást – ennek lehetőségéről a román és a magyar külügyminiszter egyeztettek a múlt héten, Gyulán 
megtartott találkozójuk során. 
 
Újranyitják Pandóra szelencéjét a magyar–román kapcsolatokban 
A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a magyar–román kapcsolatokban – 
jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután román kollégájával aláírt több kétoldalú megállapodást Gyulán. 
A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de a mostani megállapodás – amely 
rögzíti a vitás pontokat is – lehetővé teszi a korábban megoldhatatlannak hitt kérdések közös megtárgyalását és 
megoldását is. Szijjártó Péter Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel aláírta a 2004-es és a 2014-es, Bukarestben kelt 
megállapodás módosításáról szóló egyezményt is, amelyek javítják a határátlépés gyorsaságát, elkerülhetővé válik 
általuk, hogy csak nagy kerülőkkel lehessen átjutni a magyar–román határon. Emellett új, állandó nyitvatartású 
határátkelőhelyek nyílnak Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között. 
 
Konvergencia program: zöld kötvények kibocsátását és a Hidroelectrica tőzsdei bevezetését is vállalja a román kormány 
A román kormány május 5-i ülésén elfogadta Románia 2021-2024-es időszakra vonatkozó konvergencia programját, 
amely többek között a nyugdíjrendszer, a bérezés és az állami vállalatok területén is reformokat ír elő a következő 
időszakra. A konvergencia programban több olyan intézkedés is szerepel, amelyet Románia Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Terve (PNRR) is tartalmazni fog. Az állami vállalatokra vonatkozó fejezetben az is szerepel, hogy 
elsődleges részvénykibocsátással tőzsdére viszik a Hidroelectrica részvényeinek 10%-át. A Hidroelectrica az elmúlt évek 
legsikeresebb állami vállalata, a dokumentum szerint a tőzsdére lépés alaptőke-emeléssel történne. A konvergencia 
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program szerint a kormány középtávon ún. zöld államkötvények kibocsátását is tervezi, melynek révén Románia olyan 
beruházásokat tudna finanszírozni, amelyek környezetvédelmi projektek megvalósítását és a zöld átállást segítenék elő. 
 
Romániában az első három hónapban csaknem 25 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma 
Az első három hónapban Romániában, 24,7 százalékkal, 2,608 millióra csökkent a vendégéjszakák száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken a tavalyi év azonos időszakához mérten. A román turisták által töltött vendégéjszakák száma 13,9 
százalékkal, 2,459 millióra csökkent, a külföldi turistáké 75,5 százalékkal, 149 100-ra apadt. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkező vendékek száma 20 százalékkal, 1,410 millióra csökkent. 
 
Több száz alkalmazottját küldi kényszerszabadságra a román állami légivállalat 
Kényszerszabadságra küldi több mint 700 alkalmazottját a bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat, mivel a 
járvány idején 75 százalékkal csökkent az utasforgalom. A társaság két repülőteret üzemeltet a Henri Coanda (Otopeni) 
nemzetközi légi kikötőt és az Aurel Vlaicut (Baneasa), amelyet csak kisebb üzleti és magángépek használnak. A vállalat 
a pénzügyi stabilizálás szükségességével indokolta a lépést. Tavaly 70 százalékkal csökkent az utasforgalom a 
tavalyelőtti évhez képest, az idei első negyedévben pedig 75 százalékos visszaesést jegyeztek a tavalyi év első három 
hónapjához mérten. 
 
Romániában az átlagos órabér harmada az uniós átlagnak 
Romániában sokat fejlődtek a bérek az uniós csatlakozás óta, de az átlagos órabér még kevesebb mint harmada, a 
dolgozói szegénység pedig majdnem kétszerese az európai uniós átlagnak. Románia 2007-től tagja az EU-nak, akkor 
950 lej (akkori árfolyamon 280 euró, illetve 70 ezer forint) körül volt a havi nettó átlagbér Romániában, míg idén 3400 
lejre (690 euró, illetve 248 ezer forint) tehető. Mindazonáltal a romániai átlagos 8 eurós (bruttó) órabér kevesebb mint 
harmada a 28 eurós európai uniós átlagnak, és az európai uniós 8 százaléknál sokkal nagyobb, csaknem 15 százalékos 
Romániában a dolgozói szegénység. 
 
Romániában is elektromos autókat gyárt a Ford 2024-től 
A Ford megerősítette, hogy 300 millió dolláros fejlesztéssel a romániai krajovai üzemében egy új kishaszonjárművet fog 
gyártani 2023-tól. A modell kínálatában a 2024-ben bemutatkozó, tisztán elektromos hajtású változat is szerepel, ami 
az első olyan sorozatgyártású, tisztán elektromos hajtású autó lesz, ami Romániában készül. 
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Spanyolország 

 
Ötmillió spanyol már teljesen védett a koronavírus ellen 
Spanyolországban hétfőn átlépte az ötmilliót azoknak a száma, akik teljes oltással védettek a koronavírus ellen − derült 
ki az egészségügyi minisztérium jelentéséből. A spanyol lakosság 10,7 százalékának oltási programja fejeződött be, az 
első dózist több mint 12 millióan kapták meg eddig. A következő cél, hogy a június 14-én kezdődő héten már 15 millió 
ember oltása legyen teljes. Az egészségügyi minisztérium adatösszesítése szerint a dél-európai országban ismét 
csökken a fertőzés terjedése, a hétvégén mintegy 16 ezer új esetet regisztráltak, kevesebbet, mint az előző hét végén.  
 
A konzervatív Néppárt a madridi tartományi választás nyertese 
A konzervatív Néppárt (PP) győzelmével a papírforma érvényesült a kedden tartott előre hozott madridi tartományi 
parlamenti választásokon. A szavazatok 99,9 százalékos feldolgozottságánál a PP 65 mandátummal végzett az élen 
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több mint 1,6 millió szavazattal, a leadott voksok 44,7 százalékának megszerzésével. Az autonóm tartományt 26 éve 
irányító jobboldali politikai erő eddigi képviselői helyeinek több mint a dupláját nyerte el, de négy mandátum híján nem 
szerzett önálló kormányalakításhoz elegendő többséget a régió parlamentjében. 
 
Csökkentené a kormány létszámát Díaz Ayuso 
Elnökként kisebb létszámú kormányt és adócsökkentést tervez a madridi tartományi választások konzervatív néppárti 
(PP) győztese – Isabel Díaz Ayuso, erről az Antena3 kereskedelmi televíziónak adott interjúban beszélt szerdán. 
Elmondta: az eddigi 13 helyett 10 tárca működne az új regionális kabinetben, amelynek összetételéről konkrétumokat 
nem kívánt elárulni. Elnökségének megkezdésével – a parlamenti választási folyamat lezárását követően – július elejére 
számol. 
 
Spanyolországban már látszódik a növekvő infláció 
Áprilisban az elemzők által várt adathoz képest is némileg magasabb volt a fogyasztói árindex emelkedése. Az 
áremelkedés így sem okozott meglepetést, nagyrészt az alacsony tavalyi bázisnak tudható be. 
 
6 ezer ember vett részt a madridi bikaviadalon 
Másfél év szünet után újra bikaviadalt rendeztek Madridban a hétvégén, a koronavírus-járvány miatt rendkívüli 
egészségügyi óvintézkedések bevezetése mellett. A főváros mintegy 24 ezer fő befogadására alkalmas Las Ventas nevű 
arénájába hatezren léphettek be, kötelezően maszkban. A nézőket üres székek és sorok választották el egymástól, 
legfeljebb hatan ülhettek együtt azok, akik egy társaságként érkeztek az eseményre. A büfék ezúttal zárva maradtak. 
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Skandináv országok 

 
Svédország egymillió adag AstraZeneca-vakcinát ad a COVAX-nak 
Most nincs szüksége a skandináv államnak az AstraZeneca oltóanyagra, ezért a fejlődő országoknak ajándékozza a 
készletét. A COVAX programot az Egészségügyi Világszervezet, a WHO hozta létre a védőoltások méltányos elosztása 
érdekében, a fejlődő országok között. Per Olsson Fridh svéd fejlesztési miniszter azt mondta, hogy Svédországban már 
nincsen szükség az AstraZeneca oltóanyagra, mivel a skandináv államban kizárólag a 65 évesnél idősebbek kapják ezt a 
készítményt. 
 
Svédországban alakul az új Szilícium-völgy  
Egyre több gigantikus techcég veti meg a lábát Stockholmban. A Spotifytól a Minecraftig sok milliárdos nagyvállalat 
számára vált vonzóvá a svéd főváros az utóbbi időben – írja a Bloomberg nyomán a 168.hu. Ami a GDP-arányos 
tőkebefektetést illeti, Svédország második az Európai Unióban: csak Luxemburg előzi meg. Az Atomico felmérése 
szerint Svédország első helyre tört Európában az egy főre jutó befektetett tőkét tekintve, megelőzve Írországot és az 
Egyesült Királyságot. A zenelejátszó alkalmazás és az online játékok mellett online fizetős rendszerek és elektromos 
autótöltő állomások üzemeltetői is megvetették a lábukat az országban. 
 
Egy svéd megyében fizetnie kell annak, aki visszautasítja a vakcinát 
Azt pedig senkivel nem közlik előre, milyen oltóanyagot fog kapni. A svédországi Kalmar megyében egészen addig nem 
tudják az emberek, milyen vakcinát fognak kapni, amíg le nem ülnek az oltóponton a székbe – írja az SVT. Mivel a 
skandináv országban többen szkeptikusan viszonyulnak az AstraZeneca oltóanyagához, ezért azt többen elutasítják. 
Csakhogy ebben az esetben kiszámlázzák az orvosi kezelés költségét, és 200 koronát kell fizetni, ami átszámítva 
körülbelül 7000 forint. 
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Rengeteg magyar dolgozhat Dániában: diploma sem kell a 600 ezres fizetésért 
Ugyan a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások következtében nem olyan egyszerű, mint korábban, de 
továbbra is vállalhatnak külföldi munkát a magyarok. Dániában például folyamatosan keresnek magyar munkaerőt 
idénymunkára és egész évre szóló szerződéssel is. A hirdetésekben ígért fizetés a hazai átlagbérekhez viszonyítva ugyan 
jó, de lényegesen kevesebb a dán statisztikai hivatal által mért, az adott szektorban megkereshető összeggel. Mennyit 
ér a külföldi munka Dániában? 
 
Dániában hamarosan enyhítenek a korlátozásokon 
Dánia május 6-tól enyhít a járványügyi korlátozásokon. Az iskolák teljesen újranyitnak, és sok beltéri tevékenységet is 
engedélyeznek − közölte az egészségügyi minisztérium. Az enyhítések szerint az országban ismét látogathatóvá válnak 
a színházak, a mozik, a sportlétesítmények és az edzőtermek is. A szolgáltatásokat oltási igazolvánnyal vagy 72 óránál 
nem régebbi negatív teszt felmutatásával lehet igénybe venni − írja a Guardian. 
 
Dánia nem alkalmazza a Janssen vakcináját 
Nem alkalmazza tovább Dánia a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni vakcináját oltási 
kampányában, mert a dán egészségügyi hatóság szerint annak előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások 
kockázatát. 
 
Norvégia az egyes oltások közötti időtartam növelésével akarja felgyorsítani a lakosság immunizálását 
Norvégia az egyes oltások közötti időtartam növelésével akarja felgyorsítani a lakosság immunizálását - közölte 
pénteken a skandináv állam közegészségi intézete. A tájékoztatás szerint a mostani hat hétről tizenkét hétre nyújtanák 
a koronavírus elleni vakcinák első és második dózisának beadása közötti időt. A döntés a Pfizer/BioNTech- és a Moderna-
oltóanyagok felhasználására terjed ki. Norvégia csak ezt a két vakcinatípust alkalmazza jelenleg. Az FHI szerint a mostani 
intézkedéssel Norvégiában minden felnőtt megkaphatja legalább az első oltást július 25-ig. Az eddigi becslések alapján 
ez az időpont augusztus 29. lett volna. Az 5,3 millió lakosú országban a járvány kitörése óta 112 541 fertőzöttet 
azonosítottak, akik közül 754-en hunytak el a kórban. 
 
Norvégia: egyedi fejlesztésű applikációval küzdenek a műanyagszennyezés ellen 
A műanyagok a leginkább környezetszennyező anyagok közé sorolhatók és senkinek nem kell bemutatni, mekkora 
károkat okoznak a vízi és a szárazföldi élővilágban. Sokszor találkozhatunk sajnos csodaszép természeti környezetben 
a látképet elrontó műanyag szemétkupacokkal. 
 
Elkezd Európában terjeszkedni a Nio, elsőként Norvégiában 
A kínai NIO egyre közelebb van Európához, elsőként úgy tűnik, a villanyautókért rajongó Norvégiában érnek majd talajt. 
A NIO Twitteren jelentette be a hírt, felfedve, hogy május 6-án hivatalos sajtótájékoztatót is tartanak az ügyben. 
Egyébként, ha autóik nem is, egy tervezőirodájuk Münchenben és egy fejlesztési központjuk Oxfordban már ott van. 
Már évek óta pedzegették, hogy jönnek Európába, végül a rivális Xpeng megelőzte őket. 
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Szerbia 

 
Jelentősen javult a járványügyi helyzet Szerbiában 
A vakcináknak köszönhetően az utolsó hetekben javult a járványügyi helyzet Szerbiában. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma május 5-re 1 402-vel, 695 875-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 
22-vel, 6 478-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 3. óta csökken, jelenleg 38 137 esetet tartanak nyilván.  
 
Csökkent a szerb kereskedelmi hiány 2021 első negyedévében 
2021 első negyedévében 28,2%-kal, 1,380 milliárd dollárra (1,148 milliárd euróra) csökkent a szerb kereskedelmi hiány 
az előző évhez képest. Az export 24,6%-kal, 5,82 milliárd dollárra nőtt a január-márciusi időszakban, míg az import 9,2%-
kal, 7,2 milliárd dollárra nőtt. Az export-import arány 80,8%-ra emelkedett a 2020 első három hónapjában mért 70,9%-
ról. Csak márciusban éves szinten 45,9%-kal, 2,252 milliárd dollárra bővült a szerb export, az import pedig 21,1%-kal 
2,844 milliárd dollárra nőtt, ami 591,3 millió dolláros hiányt eredményezett. 
 
Szerbia ipari termelése márciusban éves szinten 6,1%-kal nőtt 
Szerbia ipari termelése márciusban éves szinten 6,1%-kal nőtt a februári 1,9%-os növekedést követően. Havi 
összehasonlítás alapján a szezonálisan kiigazított ipari kibocsátás márciusban 6%-kal emelkedett, miután egy hónappal 
korábban 9,7%-kal nőtt. 
 
A szerb kiskereskedelmi értékesítés éves szinten 5,5%-kal nőtt márciusban 
Szerbia kiskereskedelmi értékesítése 5,5%-kal nőtt 2021 márciusában az előző évhez képest, miután az előző hónapban 
2,8%-os éves növekedést ért el. A kiskereskedelmi értékesítés havi összehasonlításban márciusban 10,5%-kal nőtt, 
miután februárban 1,3%-kal csökkent. 
 
A Szerbiába érkező külföldi turisták száma 61,2%-kal esett vissza az első negyedévben 
2021 első negyedévében a Szerbiába látogató külföldi turisták száma 61,2%-kal, 91 667-re csökkent. A külföldi turisták 
által Szerbiában eltöltött vendégéjszakák száma 51,7%-kal, 308 825-re esett vissza az előző év azonos időszakához 
képest. Csak márciusban csupán 33 180 külföldi turista látogatott el Szerbiába, ami 13,4%-os csökkenést jelent éves 
összevetésben. Az első negyedévben a legtöbb turista Bosznia-Hercegovinából (14 053, 27,6%-os csökkenés), Észak-
Macedóniából (10 043) és Montenegróból (8 586) érkezett Szerbiába. A belföldi turisták száma éves szinten 2,2%-kal 312 
830-ra esett vissza 2021 első negyedévében. 
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Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: május 5-én 343 PCR-teszt lett pozitív, 34-en elhunytak 
A szlovákiai laboratóriumokban május 5-én 6 268 PCR-tesztet értékeltek ki, amiből 343 mutatott pozitív eredményt 
(5,47%). Antigéntesztekből 73 202-t végeztek el, ebből 295 lett pozitív (0,40%). A kórházban kezelt páciensek száma 82-
vel 1 194-re csökkent. Az intenzív osztályon 144 személy fekszik, lélegeztetőgép segítségére pedig 163 személy szorul.   
A COVID-19 szövődményeibe újabb 34 személy hunyt el, ezzel a koronavírus hazai áldozatainak száma 11 920-ra 
emelkedett.   A koronavírus-vakcina első adagjával eddig 1 164 981 személyt, a második dózissal eddig 549 768 embert 
oltottak be. 
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Május 3-tól a szlovákiai járások többségében nem kell negatív tesztet felmutatni 
A szlovákiai járások többségében május 3-tól nem kell negatív koronavírus-tesztet felmutatni. Az ország újonnan két 
részre oszlik: bordóra és piros-rózsaszínre.   A piros és rózsaszín járásokban napközben nem kell negatív vírustesztet 
felmutatni, ugyanis ezekre a járásokra napközben nem érvényes a kijárási tilalom. Este 21.00 órától éjjel 01.00 óráig 
azonban szükség lesz a tesztre, ugyanis ebben az időszakban érvényes az éjszakai kijárási tilalom. A rózsaszín járásban 
elég a 21 napos teszt, a pirosban 14 napos.   A bordó járásokban reggel 05.00 órától másnap 01.00 óráig továbbra is 
érvényben van a kijárási tilalom. A bordó járásokban a telephelyeken és a munkahelyeken is szükséges a negatív teszt 
felmutatása, ami nem lehet régebbi hét napnál. 
 
Bizalmat szavazott a szlovák parlament Eduard Heger kormányának 
Jóváhagyta május 4-én a szlovák parlament a pozsonyi kormány megújított kormányprogramját, egyúttal bizalmat 
szavazott Eduard Heger miniszterelnök kabinetjének. Eduard Heger kormányát április 1-jén nevezte ki Zuzana Caputová 
államfő, miután néhány hétig tartó koalíciós válság miatt távozott posztjáról Igor Matovic miniszterelnök, kormánya 
pedig részlegesen átalakult. 
 
Az új szlovák miniszterelnök is kitart a Szputnyik-V vakcina mellett 
Annak ellenére, hogy Igor Matovič miniszterelnökségébe került, hogy a koalíciós partnerei háta mögött, az éj leple alatt 
szerzett Szlovákiának kétmillió adag Szputnyik-vakcinát, úgy tűnik, hogy Matovič pártja, az OĽaNO kitart a 
vakcinabeszerzés mellett: az új miniszterelnök, Eduard Heger kijelentette, hogy Szlovákiának szüksége van a 
Szputnyikra. Ugyanakkor a szlovák gyógyszerfelügyelet, a ŠÚKL jelenleg még nem engedélyezte a szer használatát, 
mivel szerintük nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy hatásosnak és az emberekre biztonságosnak 
ítéljék a vakcinát. Ugyan a vakcina megfelelt a szlovák kutatók által elvégzett összes tesztnek, azonban a 
gyógyszerfelügyelet szerint ez nem elegendő, hiszen olyan komplex vizsgálatokat kellene még rajtuk elvégezni, amire 
csak az EMA-nak, az Európai Gyógyszerügynökségnek van lehetősége. 
 
Szlovákiát és Magyarországot összekötő̋ távvezetéket avatott fel Szijjártó és Matovič 
Szlovákiát és Magyarországot összekötő̋ távvezetéket avatott fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Igor 
Matovič Szlovákia miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere. Sajóivánkánál egy 23 kilométeres, Gönyűnél pedig 
egy másfél kilométeres egyenként 400 kilovoltos határkeresztező elektromos áram vezetéket építettek, a magyar 
oldalon 13 milliárd forintos költséggel, amelynek nyomán a két ország villamoshálózatai most már biztonságosan 
összekötésre kerültek. 
 
Törvényes lesz a csökkentett munkaidő és annak támogatása 
A következő évtől Szlovákiában hosszú távon is lehetőség lesz a rövidített, csökkentett munkaidő úgynevezett 
kurzarbeit bevezetésére. A törvény értelmében az állam a munkaügyi hivatalokon keresztül a dolgozók részére 
bérkiegészítést biztosít arra az időszakra, amelyre a munkáltató nem tud számukra munkát adni a szerződésben 
megszabott időre és ott meghatározott körülmények között. Az úgynevezett kurzarbeit lehetőségét a munkáltatók és 
a munkavállalók vehetik igénybe, az önálló tevékenységet folytató személyekre, a vállalkozókra nem vonatkozik. A 
csökkentett munkaidőről szóló törvény és az azzal járó intézkedések ugyancsak nem vonatkoznak az államigazgatásban 
dolgozókra. 
 
Az autóipar komoly gondokkal küzd, alkatrészek hiányoznak 
Az autógyártásban fontos szerepet betöltő félvezetők hiánya gondot okoz a szlovák gazdaság húzóágazatát jelentő 
autóiparban. A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma azonban segítséget ígért a gyáraknak, amire nagy 
szükségük is van. A jelenleg hiányzó alkatrészek miatt már egy időben leállt a gyártás a Volkswagen Slovakia pozsonyi 
gyárában. Április 29-től május 7-ig pedig nem gyártják a SUV modelleket. A kis, úgynevezett városi autók gyártása 
továbbra is folytatódik és a megszokott gyártási ütem szerint történik. 
 
Idén is nőnek a szlovákiai lakásárak 
A lakóingatlanok ára az első negyedévben 15,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az ország összes 
régiójában drágulást mértek. A lakóingatlanok négyzetméterenkénti átlagára csak az első negyedévben 77 euróval nőtt, 
elérve az 1930 eurót. Az egyes ingatlanok között azonban látványos különbségek vannak. Míg a lakások 
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négyzetméterenkénti átlagára 53 euróval, 2179 euróra emelkedett, a családi házak árában 102 eurós növekedést mértek, 
az utóbbiak négyzetmétere így átlagosan 1471 euróba kerül. 
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Szlovénia 
 

Így gyorsítanák az oltást Szlovéniában 
Új rendszert tesztelnek Szlovéniában, hogy felgyorsítsák az oltási kampányt az országban, a nemzeti platformnak 
nevezett operációs rendszer olyan programokkal rendelkezik majd, amelyek átfogó betekintést nyújtanak az oltottak és 
az oltandók nyilvántartásába. Szlovéniában május 6-ra 774-gyel 244 495-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap 
alatt 3 beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4 282-re emelkedett. Az országban eddig a lakosság 
20,9 százalékát oltották be az első, és 10,5 százalékát a második oltással. Az első dózist 439 209-en, közülük a másodikat 
220 228-an kapták meg. 
 
Szlovénia felé is szabad az út, így a szlovén tengerpart is elérhető 
A külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Szerbia és Montenegró után Szlovéniával is megállapodás 
született a védettségi igazolványok elfogadásáról. Szlovéniában egyébként kiváltható a PCR-teszt oltási 
bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is 
valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. Szlovéniában az országban eddig a lakosság húsz százalékát 
oltották be. Az első dózist 418 867-en, a másodikat pedig 191 856-an kapták meg. 
 
Tizenhárom EU-tagállam már benyújtotta az igénylését az uniós helyreállítási pénzekre 
A benyújtott tervben Szlovénia 2,5 milliárd euró támogatást kért, amely 1,8 milliárd euró támogatásból és 700 millió euró 
hitelből áll. A szlovén terv négy kiemelt pillér köré épül: zöld átmenet; digitális átalakulás; intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés; egészség és jólét, ideértve a hosszú távú gondozásba és a szociális lakhatásba történő 
beruházásokat és reformokat.  
 
Szlovéniában a fogyasztói árak inflációja felgyorsult áprilisban  
Szlovéniában áprilisban éves szinten 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, miután márciusban éves szinten 0,1%-kal 
nőttek. Ennek fő oka, hogy a villamosenergia árak 40,4%-kal nőttek a vizsgált hónapban. Havi összehasonlítás alapján a 
fogyasztói árak áprilisban 1%-kal növekedtek, az előző havi 0,3%-os emelkedést követően, mely főként a ruházati cikkek 
és a lábbelik 8,1%-os drágulására vezethető vissza.  
 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma havi szinten 3,4%-kal, éves szinten 24%-kal nőtt márciusban 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma havi szinten 3,4%-kal nőtt márciusban, a februári 16,4%-os emelkedést követően. 
Ez volt a negyedik egymást követő hónap, mikor a kiskereskedelmi forgalom nőtt az előző hónaphoz képest. Éves 
összevetésben a kiskereskedelmi értékesítés márciusban 24%-kal bővült, a februári 2,7%-ot követően. 
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Európai Unió 

 
Az EP elindította az uniós oltási igazolványról szóló egyeztetéseket 
Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadta a koronavírus elleni beoltottságot igazoló dokumentumról 
kezdődő tárgyalásokra vonatkozó álláspontját, melyben a képviselők leszögezték, hogy a járvány ideje alatt használni 
tervezett igazolványnak megkülönböztetés nélkül kell biztosítania a szabad mozgást Európában – tájékoztatott az uniós 
parlament csütörtökön. 

 
 
Recesszióba került az eurózóna gazdasága, de az infláció nem okozott meglepetést 
Közzétette az Eurostat az első negyedéves GDP-statisztikát és az áprilisi inflációt az eurózónából. Az eurózóna 
gazdasága immár második egymást követő negyedévben zsugorodott, ezzel technikai recesszióba került. Az infláció 
nem gyorsult jelentősen, az áremelkedés üteme megfelelt az elemzői várakozásnak. 
 
Az EU ipari programja csökkentené a Kínától való függést 
Növelné a Kínától való függetlenségét az EU az ipari beszállítók esetében. Ez a célja a bizottság frissített ipari 
programjának. Az elmúlt időszakban a félvezetők és a mikrochipek szállításának akadozása súlyosan érintette az európai 
autóipart. Volt, ahol lelassult a termelés emiatt. Eközben Kína megkezdte a készletek felhalmozását. Az Európai 
Bizottság szerint az uniónak növelnie kell az önállóságát ezen a téren. 
 
Uniós tisztviselőket utasított ki Oroszország 
Oroszország megtiltotta a beutazást az Európai Unió nyolc állampolgárának, köztük három magas rangú 
tisztségviselőnek, David Sassolinak, az Európai Parlament elnökének, Vera Jourovának, az Európai Bizottság értékekért 
és átláthatóságért felelős alelnökének, igazságügyi biztosnak és Jörg Raupachnak, a berlini ügyészség vezetőjének. 
 
Több millió eurós büntetéssel sújtott három óriásbankot az Európai Unió 
Az Európai Unió versenyjogi felügyelői megállapították, hogy négy nagy bank együttműködésben, különböző 
megállapodások útján megsértette a kereskedelmi tömb kartelltilalomra vonatkozó szabályait. Az unió megállapítása 
szerint a Deutsche Bank, a Credit Suisse, a Bank of America Merill Lynch és a Crédit Agricole bizonyos kötvények 
kereskedelmére kartellt formált, melynek útján közösen felvitték az árakat – írja a Der Spiegel. 
 
Rekord összegre lehet pályázni az Erasmus + programban 
Az Európai Unió 2021-2027 közötti költségvetési ciklusának elindulásával az Erasmus+ program is új szakaszba lépett. A 
program megvalósítására uniós szinten több mint 28 milliárd eurós forrást biztosítanak. A magyar pályázók számára 
várhatóan mintegy 52 millió euró (18 milliárd forint) pályázati keret lesz elérhető 2021-ben. Magyarország eddig is 
eredményesen vett részt az Erasmus+ programban, mostantól pedig még többen kapcsolódhatnak be nemzetközi 
együttműködési és mobilitási projektekbe. 
 
Nagyon fontos javaslattal állt elő Brüsszel: lazítaná az EU-ba irányuló utazási korlátozásokat 
Az Európai Bizottság hétfőn egy olyan javaslatot terjesztett elő, hogy a tagállamok enyhítsék az Európai Unióba 

irányuló, nem alapvető utazásokra vonatkozó jelenlegi szigorú korlátozásokat. A javaslat lényege, hogy az alacsony 
koronavírus-fertőzöttséget mutató országokból érkező embereket, illetve azokat, akik megkapták már az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott vakcina mindkét dózisát, korlátozások (karantén, PCR-
teszt) nélkül beengednék az EU-ba. 
 
A Nagykunsági szilvapálinka uniós oltalmat kapott 
A «Nagykunsági szilvapálinka» előállítása Jász-Nagykun-Szolnok megyének kizárólag a Tisza vonalától keletre 
elhelyezkedő területéről származó szilva felhasználásával és ezen a területen elhelyezkedő feldolgozó szeszfőzdékben 
történhet. A Nagykunságban történelmi tradíciói vannak mind a szilva termelésének, felhasználásának és 
kereskedelmének  –  közölte az Agrárminisztérium.  
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Újranyitná a határokat az Unió, de van némi kavarodás az oltási igazolásoknál  
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy nyissák meg a beutazás lehetőségét a teljesen beoltott és a csekély mértékben 
fertőzött térségekből érkező személyek számára. Közben egy brit többpárti parlamenti indítvány az új vírusvariánsokra 
hivatkozva éppen az utazások további tiltását kezdeményezi. 
 

Rekordszinten az euróövezeti feldolgozóipar teljesítménye 
Elsősorban a kereslet növekedésének hatására áprilisban már a második egymást követő hónapban rekordszintre 
emelkedett az euróövezeti feldolgozóipar teljesítménye a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet hétfőn ismertetett 
beszerzésimenedzser-indexének tanúsága szerint. 
 

Mekkora a munkanélküliség az EU-ban? Ábrán mutatjuk   
 
Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát 
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett 
vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy 
elölt vírust tartalmaz.  
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FÁK-térség 

 
 
Bekérették Oroszország uniós nagykövetét 
Bekérette az Európai Unióhoz (EU) rendelt orosz nagykövetet az unió külügyi szolgálata (EEAS) – közölte az Európai 
Bizottság. A nagykövetet tájékoztatták: az EU elítéli és elfogadhatatlannak tarja Oroszország bejelentését arról, hogy 
megtiltja a beutazást az Európai Unió nyolc állampolgárának, köztük több magas rangú uniós és tagállami 
tisztségviselőnek. 
 
Koronavírus: tíz napra leáll Oroszország 
Oroszországban továbbra is feszültséget okoz a koronavírus-járvány, még mindig több mint 300 ezer fertőzöttet 
tartanak megfigyelés alatt - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter a Rosszija 1 televíziónak. Az 
országban azért rendeltek el folyamatos munkaszünetet május 1. és 10. között a "májusi ünnepekre", hogy megszakítsák 
a járvány terjedésének láncolatát - mondta az MTI szerint Murasko. 
 
Az Ázsiai Fejlesztési Bank szerint 1,9%-os GDP növekedés várható Azerbajdzsánban 2021-ben 
Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) frissített előrejelzése szerint Azerbajdzsán GDP-je 2021-ben 1,9%-kal, 2022-ben 2,5%-
kal fog nőni, a gazdasági növekedés fő hajtóereje az idei évben a szénhidrogének magasabb világpiaci ára lesz. Az ország 
stratégiai devizatartalékai az idei év végére 0,4%-kal nőnek, és elérik az 50,1 milliárd dollárt. Az ADB 2022-re is a 
devizatartalékok enyhe növekedését jósolja, amelyek így 50,4 milliárd dollárra emelkednek. A szolgáltatói és ipari 
szektorban az előrejelzések szerint idén 2,1%-os, jövőre pedig 2,9%-os növekedéssel lehet számolni a megnövekedett 
gáztermelésnek és az építőipar élénkülésének köszönhetően. A mezőgazdaság várhatóan két év alatt 3,5%-kal nő, az 
állami támogatásának, a gazdálkodók finanszírozásának, valamint a termelési költségek csökkentésének 
eredményeként. 
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EDB két kazahsztáni kórház építésének finanszírozásában vesz részt 
Az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) és a RenEll Co. Ltd. megbízási megállapodást írt alá kórházépítésről két kazahsztáni 
városban. Az első 630 ágyas kórházat 2023-ig építik meg Koksetauban. A másik helyszín 2021. június 30-ig jelentik be. 
 
Kazahsztán vásárolt a Hayat-Vax Sinopharm COVID-19 vakcinából 
A kazahsztáni Samruk-Kazyna Nemzeti Jóléti Alap bejelentette, 1 millió adagot vásároltak az Egyesült Arab 
Emírségekben gyártott kínai Hayat-Vax Sinopharm COVID-19 vakcinából. Az oltóanyag beérkezése május végére 
várható. Abból elsősorban az alap dolgozóit oltják be. 
 
Elektronikus földnyilvántartás és a földeladásai moratórium meghosszabbítása Kazahsztánban 
Jerali Tugzsanov miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint 2023-ig ki kell fejleszteni és be kell vezetni egy, a 
mezőgazdasági földterületek elektronikus formában történő nyilvántartására megfelelő mechanizmust. Az 
adatbázishoz megfelelő hozzáférést kell biztosítani minden állampolgár számára. A bizottság arról is döntött, hogy a 
jövőben lehetőség lesz a 49 éves tartósbérletre, de további 5 évvel meghosszabbítják a földeladási moratóriumot. 
 
Szagyir Zsaparov elnök aláírta az új kirgiz alkotmányt 
Szagyir Zsaparov kirgiz elnök aláírta a 2020 április 11-i referendum által elfogadott alkotmány új, módosított változatát. 
Az aláírás ünnepélyes ceremóniáját, melyre az „Ala-Arcsa” elnöki rezidencián került sor, élőben közvetítette a kirgiz 
állami televízió is.   
 
Növekedett Tádzsikisztánban a szénbányászat  
2021 első negyedévének adatai szerint Tádzsikisztán 251,5 ezer tonna szén kitermelését végezte el, mely az előző év 
azonos időszakához képest 6,1%-os növekedést jelent.  
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Kína 

 
Brutális mértékben nőtt a kínai online kiskereskedelem 
A március végével záródott első három hónapban az online kiskereskedelmi eladások 2810 milliárd jüant (434,5 milliárd 
dollár, 1 jüan=46,38 forint) tettek ki, 29,9 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. A minisztérium kimutatása 
szerint az előző két év első negyedévében a forgalomnövekedés átlaga 13,5 százalék volt. Vidéken az online 
kiskereskedelmi eladások 35,3 százalékkal, 439,8 milliárd jüanra emelkedtek az idei első negyedévben, míg az előző két 
év első negyedévi átlaga 14,7 százalék volt. Az idei első három hónapban a mezőgazdasági termékek online eladása 4,9 
százalékkal, 105,6 milliárd jüanra nőtt. 
 
270 millió adag vakcinát adtak már be Kínában 
A kínai oltási kampány keretében széles körben használt háromféle kínai fejlesztésű vakcina mindegyike két adag 
beadását igényli, így az eddig beadott dózisok száma nem egyenlő az összes beoltott számával. Az oltottsági arány más 
országokkal összevetve továbbra is viszonylag alacsony, jóllehet az utóbbi időben Peking igyekezett gyorsítani az oltási 
kampány ütemén. A vasárnap közölt adat 50 milliós emelkedést mutatott az egy héttel korábbihoz képest. 
 
Kiderült, miről egyeztetett Orbán Viktor a kínai elnökkel 
Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében 
kijelentette, hogy Kína kész tovább erősíteni az oltóanyagokkal kapcsolatos együttműködést Magyarországgal, és 
szilárdan tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy az oltóanyagokat globális közjóvá teszi. A Hszinhua hírügynökség 
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szerint Hszi elmondta, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta Kína és Magyarország támogatta egymást, és jó 
együttműködést folytatott a járvány megelőzése és ellenőrzése, a munka és a termelés újraindítása terén. Különösen a 
vakcinák terén folytatott szoros együttműködést a két ország, ami a kölcsönös politikai bizalom magas szintjét mutatja, 
és a kétoldalú kapcsolatokat rugalmasabbá és dinamikusabbá teszi, mondta Hszi. 
 
Megkezdte egy kínai vakcina vizsgálatát az Európai Gyógyszerügynökség 
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megkezdte a kínai Sinovac Life Sciences biotechnológiai vállalat által a 
koronavírus ellen kifejlesztett, inaktivált vírust (Vero Cell) tartalmazó vakcina folyamatos felülvizsgálatát (rolling review) 
- közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség 
kedden. Az uniós ügynökség közleménye szerint döntése a szakvizsgálat megkezdéséről a laboratóriumi kutatások és a 
klinikai vizsgálatok előzetes, kedvezőnek mutatkozó eredményein alapul. 
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Törökország 
 

Törökország kormánya tovább szigorítja a korlátozó intézkedéseket 
Törökországban május 7-től lépnek érvénybe a szigorított intézkedések a koronavírus-járvány súlyosbodása miatt. A 
boltokban kizárólag alapvető élelmiszereket és higiéniai cikkeket árusíthatnak. Az üzletek nem adhatnak el alkoholt, 
elektronikai cikkeket, játékokat, írószereket, ruhát, autótartozékokat, edényeket, kerti árucikkeket. Az április 28-án 
kezdődött és május 17-ig tartó lezárás alatt a kijárási tilalom nem vonatkozik a turistaként érkező külföldiekre, számukra 
nyitva tartanak a hotelek, boltok, tömegközlekedési eszközök és múzeumok is. Az eddig regisztrált megbetegedések 
száma elérte a 4 955 594-et, a halálos áldozatok száma pedig a 41 883-at. A napi új halálesetek száma több napja 350 
körül mozog. Április 21. óta csökken az aktív fertőzöttek száma, jelenleg 324 210 esetet tartanak nyilván. 
 
Engedélyezték a Szputnyik V vészhelyzeti alkalmazását Törökországban 
A török gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyezte a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását. 
Törökország 50 millió adag Szputnyik V vásárlásáról kötött megállapodást, az egyezmény értelmében Oroszország fél 
éven belül a teljes rendelést leszállítja, a készítmény első részlete pedig májusban érkezik az országba. A Szputnyik V 
beszerzése mellett a török Viscoran gyógyszercég a múlt hét elején az oltóanyag gyártásáról is szerződést írt alá az Orosz 
Közvetlen Beruházási Alappal (RFPI). A tervek szerint az elkövetkező hónapokban több török üzemben megkezdik az 
orosz készítmény gyártását. 
 
Törökország új támogatási csomagot dolgozott ki a kkv-k és a kereskedők támogatására 
Törökországban április 29-én új, 5 milliárd TL (604 millió USD) összegű támogatási csomagot jelentettek be, amelynek 
célja az eddigi legszigorúbb lezárás gazdasági következményeinek enyhítése. A támogatás elsősorban olyan kis- és 
középvállalkozások pénzügyi támogatására irányul, amelyeket súlyosan érintenek a korlátozások. A csomag részeként 
a mikrovállalkozásoknak legfeljebb 30 000 TL, a kisvállalkozásoknak pedig 75 000 TL-t különítenek el. Emellett június 
végéig meghosszabbították az elbocsátási tilalmat. 
 
Gyorsult az infláció Törökországban 
Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben, de így is közel két éve nem tapasztalt ütemben nőttek a fogyasztói árak 
Törökországban áprilisban a helyi fizetőeszköz gyengülésének és a drága nyersanyagimportnak a következtében. A 
török statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 17,14 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz 
képest. Ez a legmagasabb érték 2019 májusa óta. Elemzők rosszabb adatra, 17,3 százalékra számítottak a márciusban 
mért 16,19 százalék után. Havi összevetésben 1,68 százalékkal mentek feljebb az árak, ami ugyancsak elmaradt az 
elemzők által várt 1,8 százaléktól. Márciusban 1,08 százalékos emelkedést mértek az előző hónaphoz képest. 
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A török export 50 milliárd dollárt ért el az első negyedévben 
A török export éves szinten 17,2 százalékkal nőtt, elérve az 50 milliárd dollárt 2021 első negyedévében. A januártól 
márciusig tartó időszakban az import 9,6 százalékkal emelkedett, elérve a 61,2 milliárd dollárt, így a külkereskedelmi 
hiány 11,4 milliárd dollár volt, ami 15,2 százalékos csökkenést jelent. 
 
A törökországi autóeladások száma több mint 132%-kal nőtt áprilisban  
A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek értékesítése Törökországban áprilisban éves szinten 132,4%-kal 
nőtt, mintegy 61 488 járművet értékesítettek a hónap során. Az eladások azonban jócskán elmaradtak a márciusban 
eladott rekordszámú 96 428 darabtól, illetve az érték 5%-kal alacsonyabb az elmúlt 10 év áprilisi átlagadataihoz képest 
is. 
 
A Turkish Airlines az első nagy légitársaság, amely a világjárvány ellenére profitot termelt 
Törökország nemzeti légitársasága, a Turkish Airlines egyike az első nagy légitársaságoknak, amely nyereséget ért el 
ebben az évben, mivel a légi áruszállításból származó bevételek ellensúlyozták a koronavírus-járvány által okozott 
meredek utaslétszám-csökkenésből eredő bevételkiesést. A Turkish Airlines 61 millió dolláros (438 millió TL) nettó 
nyereséget ért el az első negyedévben, míg egy évvel korábban mintegy 2 milliárd TL veszteséget könyvelhetett el. 
 
Az idegenforgalomból származó bevételek 40%-kal csökkentek Törökországban az első negyedévben  
Törökország idegenforgalmi bevételei 40%-kal, a külföldi turistaérkezések száma pedig 54%-kal csökkent az első 
negyedévben, mivel a koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások továbbra is sújtották a 
devizabeáramlás szempontjából kulcsfontosságú szektort. Az első negyedévben a bevételek 2,45 milliárd dollárra (20,29 
milliárd TL) csökkentek. A Törökországba érkezők száma 2,7 millióra esett vissza, ebből 1,95 millió volt külföldi. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Hatalmas bejelentés: megszüntetné Amerika a koronavírus-vakcinagyártók szellemi tulajdonjog-védelmét 
Támogatja az Egyesült Államok kormánya azt, hogy a koronavírus-vakcinák gyártói mondjanak le a szellemi 
tulajdonjoguk védelméről azért, hogy minél hamarabb minél több vakcinát lehessen világszerte gyártani és ezért minél 
több életet lehessen megmenteni – jelentette be a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) május második felében várható 
ülésére készülve az amerikai kereskedelmi miniszter a Bloombergnek. 
 
A felnőtt lakosság 70 százalékát beoltatná Biden július 4-ig 
Újabb százmillió dózis koronavírus elleni vakcina beadását tűzte ki célul Joe Biden amerikai elnök a következő két 
hónapra. Az Egyesült Államokban a felnőttek 56 százalékát már beoltották az első dózissal. A felhasznált vakcinák száma 
a 250 milliót közelíti, több mint 105 millióan kapták meg mindkét adagot. 
 
Aggasztja Amerikát a sarkkörön túli orosz terjeszkedés 
Hosszú cikkben számolt be a CNN a sarkköri térségben megfigyelhető, egyre aktívabb orosz katonai tevékenységről. A 
jégtakaró olvadása miatt jelentősen felértékelődik a régió geopolitikai jelentősége, a terület elsődleges fontosságát az 
úgynevezett Északi Hajózási Útvonal (Northern Shipping Route – NSR) adja. 
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Az amerikai gazdaság a második negyedévben is gyorsan nőhet 
Az amerikai gazdaság a második negyedévben két számjegyű növekedést mutathat évesített negyedéves alapon az 
atlantai Fed indikátora szerint. A gazdaság ezzel meghaladhatja a válság előtti szintet. A gazdaság a második 
negyedévben ezzel elérné a válság előtti szintet, amelyet már az első negyedévben is megközelített (igaz, elemzők közül 
sokan azt várták, hogy már az első negyedévben eléri azt). Múlt héten tették közzé az amerikai GDP-t az első 
negyedéből, ami 6,4%-os évesített negyedéves növekedést mutatott. 
 
Armageddoni kínai–amerikai összecsapásra kerülhet sor Kissinger szerint 
A gazdaságilag, katonailag és technológiailag is erős Kína és az Egyesült Államok egymásnak feszülése több kockázatot 
hordoz magában, mint a Szovjetunióval folytatott hidegháború – figyelmeztetett a 97 éves Henry Kissinger, egykori 
amerikai külügyminiszter, a maói Kínával való békülés kidolgozója a Nixon-elnökség idején. 
 
Újra megnyitott a kaliforniai Disneyland 
Több mint egy év után újra megnyitott a kaliforniai Disneyland Anaheimben. A koronavírus-járvány miatt 412 nappal 
ezelőtt zárták be a hatalmas vidámparkot. Kaliforniában négy hónapja még kiugróan magas volt a napi esetszám, ezért 
különösen nagy öröm a mostani nyitás a park dolgozói és a látogatók számára egyaránt. 
 
Erős állam, ingyen pénz Joe Biden programjában 
Unalmas, de radikális – így jellemezte egy republikánus szenátor Joe Biden amerikai elnök, Kongresszus előtt elmondott 
beszédét. Biden száz napja vezeti az Egyesült Államokat, az elmúlt hónapban egyre ambiciózusabb gazdaságélénkítő 
program részleteiről számolt be. Szerdai beszédében már egy jóléti állam programját vázolta fel, ami kivágta a 
republikánusok és a tőkések haragját. A Fox Newstól a Wall Street Journalig záporoztak a kritikák. 
 
A világot veri az amerikai növekedés 
Az Egyesült Államok bruttó hazai összterméke éves szinten 6,4 százalékkal nőtt az első negyedévben, ami a 
világjárványból való fogyasztói fellendülésnek köszönhető. Úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság az első negyedévben 
gyorsan bővült, ami a közgazdászok előrejelzései szerint idén a világjárványból való erőteljes, fogyasztóvezérelt 
kilábalást jelenti majd. 
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Kanada 

 
Már a 12 éveseket is olthatják a Pfizer-vakcinával Kanadában 
Kanada illetékes hatósága engedélyezte a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű koronavírus-fertőzés elleni 
oltóanyagának alkalmazását 12 éves kortól. A vakcinát eddig csak a 16 évesek vagy annál idősebbek kaphatták – írja az 
AP. A hírügynökség idézte a Health Canada egészségügyi főtanácsadóját, Supriya Sharmát, aki szerint a 12-15 éves 
korosztályra vonatkozó döntés segíthet abban, hogy a gyerekek újra normális életet élhessenek. 
 
Törölték a Kanadai Nagydíjat, de már azt is tudni, melyik futam lép a helyére 
2020 után 2021-ben sem lesz F1-es verseny Montrealban. Az egyre hangosabb pletykák után érkezett a Forma–1 
hivatalos bejelentése, miszerint törölte a versenynaptárból a Kanadai Nagydíjat – a járvány miatt bevezetett 
korlátozások következtében –, azonban így sem lesz lyuk a menetrendben, ugyanis egyben azt is közölte a sportág, hogy 
a montreali futam helyét a Török Nagydíj veszi át, azaz június 11 és 13 között Isztambulba látogat a száguldó cirkusz 
mezőnye, vagyis – jelen állás szerint – továbbra is rekordhosszú, 23 futamból álló idény lesz a 2021-es szezon. 
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Latin-Amerika 

 
Saját gazdáit és a környezetet tapossa az EU az élesedő biznisszel? 
Az Európai Bizottság idén márciusban tette közzé az Európai Unió és a Mercosur-országok (Argentína, Brazília, 
Paraguay, Uruguay) közötti kereskedelmi megállapodás lehetséges hatásait (gazdasági, társadalmi, emberi jogi) 
ismertető tanulmányt, mely többek között számszerűsíti a megállapodás várható gazdasági következményeit is. Bár a 
hatástanulmány szerint a megállapodás révén mind az EU, mind a Mercosur-országok GDP bővüléssel és kereskedelmi 
fellendüléssel számolhatnak, az uniós gazdák és a környezetvédők nem ugrálnak örömükben. A gazdák attól félnek, 
hogy az olcsó dél-amerikai termékek elárasztják majd az EU-t és kiszorítják őket a piacról. A környezetvédők úgy látják, 
hogy az EU a megállapodás révén nemhogy nem védi a környezetet, hanem újabb szöget ver annak koporsójába azáltal, 
hogy a megállapodás további motivációt ad a termőterületek növelésének, így az esőerdők irtásának. 
 
Lemondott a pénzügyminiszter, amiért a kormány a zavargások miatt visszavonta az adóreformot 
A kormány az erőszakos tüntetések hatására visszavonta a költségvetési konszolidációhoz szükséges adóreformot, a 
kabinet döntése miatt jelentősen csökkent a kolumbiai fizetőeszköz értéke. Az államfő egyben arra kérte a 
kongresszust, hogy a pénzügyi bizonytalanság elkerülése érdekében sürgősen fogadjon el egy új, konszenzuson alapuló 
adócsomagot. Leszögezte, továbbra is szükségesnek tartja a kormány által szorgalmazott adóreformot, amely alapvető 
fontosságú a kolumbiai pénzügyi rendszer stabilizálása, az adósbesorolás fenntartása és a szociális programok 
finanszírozása szempontjából. 
 
Mexikóban is elkezdik gyártani a Szputnyikot 
Mexikóban is elkezdik gyártani a Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát - közölte szerdán moszkvai közös 
sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov orosz és Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter. Mexikóban eddig a brit-svéd 
AstraZeneca és a Cansino Biologics Inc (CanSinoBIO) kínai gyártó készítményének ampullákba töltését végezték a hazai 
igények kielégítésére, illetve a latin-amerikai térség ellátása számára. Az amerikai kontinensen elsőként Argentína 
kezdte meg a Szputnyik V gyártását. 
 
Már több szén-dioxidot bocsát ki az amazonasi esőerdő brazil szakaszán, mint amennyit elnyel 
Nettó karbonkibocsátóvá vált a Föld tüdejének is nevezett Amazónia brazíliai része egy friss tanulmány szerint. Az 
Amazonas-medence brazíliai esőerdői a klímaváltozás és az emberi tevékenység áldozatává váltak, és az elmúlt 10 
évben a történelemben először több szén-dioxidot bocsátottak ki (4,45 milliárd tonna), mint amennyit elnyeltek (3,78 
milliárd tonna). 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Növekedtek az adóbevételek Etiópiában 
Az etióp Jövedéki Minisztérium közleménye szerint a 2020-21-es üzleti évben az eddig eltelt 9 hónap alatt közel 16 
százalékkal több adó folyt be, mint az előző üzleti év azonos időszakában. Miközben a minisztérium a „körülményekhez 
képest” jónak ítélte a bevételeket, a kivitelből származó jövedék messze elmarad a várakozástól. 
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A kóser élelmiszergyártás lehetőségeiről rendezett konferenciát Magyarország izraeli nagykövetsége 
A kóser élelmiszerpiacról, a gyártás szabályairól, módjáról, előnyeiről és piacnövelő lehetőségeiről rendezett online 
konferenciát Magyarország tel-avivi nagykövetsége kedden. Az előadássorozaton és kerekasztal beszélgetésen magyar, 
amerikai és izraeli szakemberek, üzletemberek ismertették a kóserság alapvető szabályait, a kóser élelmiszer-
feldolgozás különleges követelményeit, s az izraeli, az európai és az amerikai kóser élelmiszerpiacra jutás feltételeit és 
gazdasági előnyeit. 
 
Még mindig és már megint nincs rendes kormánya Izraelnek 
Benjámin Netanjahu nem tudott kormányt alakítani a kedd éjfélkor lejáró határidőig - jelentették hírügynökségek. 
Emiatt tizenkét év után ellenzékbe kerülhet az izraeli miniszterelnök vezette jobboldali Likud párt, ha az erősen 
megosztott Netanjahu-ellenes tábornak a következő hetekben sikerül a Likud nélkül koalíciós kormányt felállítania. 
Netanjahu a március 23-ai, két éven belül negyedik parlamenti választások után kezdett tárgyalásokat a többi jobboldali 
párttal, majd négy héttel ezelőtti felkérése óta hivatalosan is megpróbálta tető alá hozni újabb koalícióját, de kedd 
éjfélig, a 28 napos kormányalakítási megbízás határidejének lejártáig ez nem sikerült. 
 
Elindult az első egészségügyi segélyszállítmány Izraelből Indiába 
Elindult Izraelből az első rendkívüli egészségügyi segélyszállítmány Indiába, ahol súlyos járványhelyzet alakult ki a 
koronavírus gyors terjedése miatt. Az izraeli külügyminisztérium közleménye szerint Jeruzsálem a hét folyamán több 
egészségügyi szállítmányt - oxigéngenerátorokat, orvosi berendezéseket, védőmaszkokat és gyógyszereket - küld légi 
úton Indiába. Amikor tavaly válságosra fordult a járványhelyzet Izraelben, India a segítségére sietett, védőmaszkokat, 
gumikesztyűket és gyógyszerekhez szükséges alapanyagokat küldött, továbbá a légi közlekedés leállása után segített 
hazatérni az Indiában rekedt izraeli állampolgároknak. 
 
Instant bőrrák diagnosztikát fejlesztettek Izraelben 
A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – 
közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU). Ez a nem invazív módszer más, mint a rutinszerűen használt, hosszabb időt és 
műtétet igénylő módszer – olvasható az intézmény által a Medical Physics című tudományos folyóiratban bemutatott 
tanulmányban. Az új fejlesztéstől azt várják, hogy forradalmasítja a bőrrák, és talán a rák más fajtái diagnosztizálásának 
területét és ezzel életeket menthet meg — írták. 
 
Egyiptom bezár két hétre, miközben még tart a ramadán 
Musztafa Madbuli egyiptomi kormányfő bejelentette, hogy csütörtök estétől kezdve két hétre bezárnak a 
vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok a súlyos járványhelyzet miatt. Ebben az időszakban a magán- és 
tömegrendezvényeket sem lehet megtartani, május 12-16 közt pedig még a parkokat és a tengerpartokat is lezárják. 
Mindeközben jövő hét szerdáig még a ramadánt ünneplik a muszlimok. 
 
Szaúd-Arábia bejelentette, két hét múlva megnyitja határait a kétszer beoltottak előtt 
Vasárnap a közel-keleti ország bejelentette, hogy két hét múlva megnyitja határait utazni kívánó állampolgárai egy 
csoportja előtt. A belügyminisztérium közleménye szerint május 17-én oldják fel a korlátozásokat a lakosság egy 
bizonyos része számára. Azok az állampolgárok utazhatnak külföldre, akik már kétszer megkapták a koronavírus elleni 
oltást, vagy egy dózist az útjuk előtt két héttel, és azok is, akik felépültek a fertőzésből az elmúlt hat hónapban, valamint 
azok, akik még nem töltötték be a 18. életévüket. 
 
Lerázta magáról a válságot a Saudi Aramco 
A Saudi Aramco, az olajtermelése és -tartaléka alapján a világ vezető olajcége, 21 milliárd 717 millió dollár adózott 
eredménnyel zárta az idei első negyedévet, ami 30 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi 16 milliárd 661 millió 
dollárt - írja az MTI. A cég a nyereségnövekedést részebb az olajpiac megszilárdulásával, illetve azzal indokolta, hogy 
javult a finomítói és vegyipari profitmarzs, valamint emelkedett a kőolaj világpiaci ára. 
 
Palesztina külkereskedelmi forgalma februárban 
Az áruk exportja 2021 februárjában 2% -kal csökkent 2021 januárjához képest. Míg 26% -kal nőtt 2020 februárjához 
képest és elérte a 99,9 millió USD-t. Az import 2021 februárjában 8% -kal csökkent 2021 januárjához képest. Míg 7% -kal 
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nőtt 2020 februárjához képest, és elérte a 451,9 millió USD-t. A kereskedelmi hiány 2021 februárjában 10% -os 
csökkenést mutatott 2021 januárjához képest. 
 

Izrael szerint háború lesz a vége, ha rossz atomalku születik Iránnal 
Háború lesz a vége annak, ha az Egyesült Államok és a többi nagyhatalom olyan újabb nukleáris megállapodást köt 
Iránnal, amelyet Izrael rossznak tart - jelentette ki Eli Kohen izraeli hírszerzési miniszter a Reuters hírügynökségnek adott 
interjújában. Megerősítette a zsidó állam álláspontját az ügyben, miszerint nem fog magára nézve kötelezőként 
elismerni egy esetleges diplomáciai egyezséget a felek között. "Egy rossz alku háborúba fogja taszítani a térséget" - tette 
hozzá. 
 

Dubaj a világ kreatív fővárosává válna 
Dubai célja, hogy a kreatív gazdaság hozzájárulását az ország GDP-jéhez 2,6%-ról 5%-ra növelje, ennek érdekében pedig 
új, kreatív zónákat nyitott, támogatva a kulturális tartalmakat, a médiatervezést és a művészeteket. A város kreatív 
gazdasági stratégiájával arra törekszik, hogy a következő négy évben több mint kétszeresére, a jelenlegi 8300-ról 15 
000-re növelje a működő kreatív és kulturális vállalkozások számát, illetve duplázza a kreatív munkahelyek számát is, 70 
000-ről 140 000-re. A Virtuzone cégalapítással foglalkozó szakemberei szerint a megkeresések száma máris fellendült. 
 

Megnyílt a világ legmagasabb végtelen medencéje 
Dubaj eddig is a legek városa volt, de nemrég megnyitották a világ legmagasabban fekvő végtelen medencéjét. A 
végtelen medencék feszített víztükre szinte összeér a horizonttal, ezért különleges bennük úszni. Ha pedig mindezt 
közel 300 méter magasról teheti az ember, az tényleg nem mindennapi élmény. A 77. emeleten, 293,9 méter 
magasságban lévő medencéből páratlan látvány nyílik a felhőkarcolókkal tűzdelt városra. Az 560 négyzetméteres 
medence legnagyobb mélysége 1,2 méter, és körülbelül 500 köbméter víz van benne 
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Ausztrália 

 

Ausztrália gazdaságpolitikájában már nincs helye a kínai cégeknek 
Peking határozatlan időre felfüggesztette a magas szintű gazdasági kapcsolattartást Canberrával a két ország közötti 
viszony egyre éleződő feszültségei közepette – derült ki a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság csütörtöki 
közleményéből. 
 
Az ausztrál hatóságok egy rejtélyes fertőzés forrása után kutatnak 
Az ausztrál hatóságok az idővel versenyt futva kutatnak egy rejtélyes koronavírus-fertőzés forrása után Sydney-ben, 
miután több mint egy hónap után regisztráltak egy fertőzöttet, aki helyben kaphatta el a vírust. 
 
Második mélyűrkutató antennáját építi Ausztráliában az Európai Űrügynökség 
Még egy 35 méter átmérőjű tányérantennát épít az Európai Űrügynökség (ESA) Ausztráliában. A mélyűrt kutató új 
antennát Perthtől 140 kilométerre északra állítják fel. Második mélyűrkutató antennáját építi Ausztráliában az Európai  
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A 620 tonnás antenna kiegészíti majd a helyszínen már álló másik mélyűrkutató antennát, de ez egy újabb modell, 
amely új funkciókkal rendelkezik és további kommunikációs frekvenciákon dolgozik majd - közölte honlapján az ESA. 
 
Ausztrália: öt év börtönt kaphatnak azok az állampolgárok, akik hazatérnek Indiából  
Jelenleg mintegy 9000 ausztrál tartózkodik a koronavírussal élet-halál harcot vívó ázsiai országban. Hétfőn minden 
eddiginél szigorúbb korlátozások lépnek életbe Ausztráliában, hogy megakadályozzák az indiai vírusvariáns 
behurcolását. Az ausztrál kormány múlt héten jelentette be, hogy ezentúl nem fogad Indiából felszálló gépeket – 
hétfőtől ezek a beutazási szigorítások még drasztikusabbak lesznek. 
 
Ausztrália megrendszabályozná az Apple és a Google alkalmazásboltjait 
Az ausztrál versenyhatóság kijelentette, hogy szabályozásokra lehet szükség az Apple és a Google alkalmazásboltjai 
kapcsán, amennyiben a két óriás nem teszi meg a szükséges lépéseket a felmerült aggályok fényében. A két nagy 
alkalmazásbolt globálisan is domináns szerepét már sok fejlesztő kritizálta, főleg azért, mert kötelező átadniuk a 
bevételeik egy részét. Az ausztrál hatóságok szerint a fejlesztőknek lehetővé kell tenni, hogy alternatív fizetési 
megoldásokat kínáljanak a fogyasztók számára, a Google és az Apple által gyűjtött adatokat pedig külön kellene 
tárolni. Azt is nehezményezte a versenyhatóság, hogy a fogyasztók nem tudják maradéktalanul törölni (vagy 
megváltoztatni) a gyárilag telepített vagy alapértelmezett alkalmazásokat. 
 
Ausztrália 417 millió dollárt fektet hidrogénbe és szén-dioxid-megkötésbe a klímaváltozás elleni harc érdekében 
Ausztrália miniszterelnöke 417 millió dollár mértékű befektetést javasolt hidrogén- és széndioxid-megkötő 
projektekre. Ötre növelnék a hidrogéntermelő központok számát. Az új hidrogéntermelő központok építésére és 
szénmegkötő technológiákra fordított összeg több mint 2500 munkahelyet teremtene, úgy, hogy egyben az ország 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását is csökkentené - közölte Scott Morrison, Ausztrália miniszterelnöke. 
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Új-Zéland 

 
Elutasították a védőoltást, ezért kirúgtak kilenc vámellenőrt Új-Zélandon 
Kilenc, a határon dolgozó munkatársát rúgta ki az új-zélandi vámhivatal, mert nem voltak hajlandóak beadatni 
maguknak a koronavírus elleni védőoltást. Az ország április végéig adott időt a határon dolgozóknak, hogy felvegyék 
a vakcinát – írja a The Guardian. Jacinda Ardern miniszterelnök februárban bejelentette, hogy a kormány nem teszi 
majd kötelezővé a védőoltást a frontvonalon dolgozók számára, és azok, akik elutasítják a vakcinát, olyan 
munkakörbe kerülnek majd, amely nem érintkezik közvetlenül a széles nyilvánossággal. 
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