
 

 
 

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 

 
Ismét enyhítették a korlátozó intézkedéseket Albániában 
A javuló járványadatoknak köszönhetően ismét enyhítették a korlátozó intézkedéseket Albániában, június 15-től kezdve 
10-ről 50 főre módosították a szabadtéri rendezvények létszámkorlátját, a rendezvényeket azonban továbbra is csak a 
megfelelő távolság betartása mellett lehet megszervezni. Az országban június 16-ra nem regisztráltak új koronavírusos 
esetet, így 132 476 maradt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és új halálesetet sem 
jelentettek, így a betegség szövődményeiben elhunytak száma 2 454 maradt. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 134 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Folyamatosan nő az albán export, májusban meghaladta a válság előtti szintet 
Az albán áruexport értéke éves szinten 52,7%-kal 33 milliárd lekre nőtt májusban, míg áprilishoz viszonyítva 14,5%-os volt 
a növekedés. 2021 első 5 hónapját tekintve éves szinten 38,6%-os emelkedéssel 141,8 milliárd lekre nőtt a kivitel értéke. 
Az export összetételét tekintve a textil és cipőipari termékek kivitelével a többi szegmensben bővült a kivitel, különös 
tekintettel a fémiparra. Olaszország (31,9%), Törökország (7,6%), Görögország (7%) és Kína (6,7%) az ország fő 
kereskedelmi partnerei. 
 
100 millió eurós veszteséget okozott az albán gazdaságnak a turisták elmaradása 
A külföldi turisták számának jelentős csökkenése 100 millió eurós veszteséget okozott az albán gazdaságnak 2021 első 
negyedévében. Bár a járvány már 2020 márciusában kitört, a tavalyi első negyedévben a külföldi turisták költéseinek 
összege még elérte a 346 millió eurót, az idei év azonos időszakában azonban már 240 millió euróra csökkent. Ennek 
ellenére az utazási irodák optimisták, és remélik, hogy a nyári szezonban ismét fellendül a turizmus. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania 
 

Ausztria 

 
Aggódnak a szomszédban a delta variáns miatt 
Ausztriában mind a szakértők, mind a politika szereplői aggodalommal tekintenek a koronavírus Delta variánsának 
terjedésére, mivel keddig összesen 71 ilyen - elsőként Indiában felfedezett - vírusmutációt azonosítottak be - jelentette 
szerdán a Der Standard című osztrák napilap. Véleménye szerint ez a vírusváltozat Európában is el fog terjedni, és előbb-
utóbb Ausztriának is problémát jelent majd.     
 
Új főkonzulátust avatott Szijjártó Péter 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken megnyitotta Magyarország innsbrucki főkonzulátusát. Az 
innsbrucki képviselet a 148. magyar konzulátus a világban. Hangsúlyozta a helyi jelenlét fontosságát, amely segíti az 
adott területen élő vagy oda utazó magyarokat, illetve hozzájárul a gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez. Ausztria a 
második legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és hazánk kereskedelmi forgalma csak e képviselt 
három tartománnyal – Tirollal, Salzburggal és Vorarlberggel – a másfél milliárd euróhoz közelít évente – mondta a 
miniszter. 
 
Orbán Viktor a volt osztrák kancellárral tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban a gazdasági újraindításról és az európai politikai 
változásokról tárgyalt Wolfgang Schüssel korábbi osztrák szövetségi kancellárral, a Konrad Adenauer Alapítvány 
kuratóriumi elnökével – tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor és Wolfgang Schüssel 
az Európai Unióban végbemenő politikai változásokról, Közép-Európa szerepének felértékelődéséről és az európai 
pártviszonyok alakulásáról is egyeztettek. 
 

https://albaniandailynews.com/news/new-covid-19-measures-come-into-force-tuesday
https://albaniandailynews.com/news/exports-surge-exceed-pre-crisis-level
https://albaniandailynews.com/news/economy-lost-euro-100-mln-due-to-lack-of-tourists
https://albaniandailynews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210616/aggodnak-a-szomszedban-a-delta-varians-miatt-488374
https://www.vg.hu/kozelet/politika/3831511-3831511/
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/orban-viktor-a-korabbi-osztrak-kancellarral-targyalt-3842219/


Osztrák Nemzeti Bank (OeNB) mind az idén, mind jövőre erőteljes gazdasági fellendüléssel számol  
A GDP múlt évi 6,7 százalékra becsült visszaesése után ez évre 3,9, a jövő évre pedig – természetesen az idei gazdasági 
teljesítményhez képest – újabb 4,2 százalékos növekedést valószínűsítenek az OeNB szakértői, szemben a decemberi 
3,6, illetve 4 százalékos előrejelzéssel. Robert Holzmann, a nemzeti bank kormányzója szerint Ausztria gazdasági 
teljesítménye 2022 első negyedévében fogja elérni a válság előtti szintet, 2023-ban viszont befejeződik a gyors 
fellendülés időszaka, s a gazdaság növekedési dinamikája akkor már „be fog állni “az 1,9 százalékos sokéves átlagra. 
 
Két óriás bojler oldja meg a szomszédban a zöldáram-túltermelést 
A Wien Energie bécsi energiaszolgáltató két energiatároló berendezést telepít az osztrák főváros energetikai rendszerébe 
annak érdekében, hogy ne pazarolják a megtermelt, de azonnal fel nem használható megújuló energiát. A tároló azonban 
nem egy akkumulátortelep lesz, hanem voltaképpen két nagy bojler. A hírt a Balkan Greenenegy News írta meg azzal, 
hogy az egyenként 5 MW teljesítményre kalibrált rendszer úgy fog működni, mint egy vízmelegítő. 
 
Június 13-ától újraindul a RegioJet Budapest–Bécs–Prága vonata 
RegioJet Közép-Európa vezető magánkézben lévő vasúttársasága, amely június 13-án újraindítja a vonatait Budapest–
Győr–Bécs–Brno–Prága útvonalon. A legalacsonyabb jegyárak Budapest–Prága között 16 euróért, míg Budapest–Brno 
és a Budapest–Bécs távra már 9 euróért megtalálhatóak. A RegioJet ezen vonatai naponta kétszer kötik össze Budapest 
és Prágát, Bécsen keresztül. 
 
Osztrák állampolgár továbbra sem léphet be Magyarországra 
Bizonyos kivételektől eltekintve osztrák állampolgár továbbra sem léphet be Magyarország területére. Mint ismert, a 
Magyarországra utazó külföldiekre utazásuk jellegétől függően speciális rendelkezések vonatkoznak, turisztikai céllal 
2020 szeptembere óta nem lehet Magyarországra utazni – írja a volksgruppen.orf.at 
A portál emlékeztet: az osztrák „zöld igazolványt” egyelőre nem fogadják el. A megoldást kétoldalú megállapodás 
jelenthetné. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
A Belga Nemzeti Bank szerint zöld a lámpa a gazdaság újraindításához 
A BNB (Banque Nationale de Belgique) szerint Belgium legfrissebb gazdasági mutatói a vártnál jóval kedvezőbbek, így a 
gazdasági fellendülés megindult, az várhatóan további lendületet vesz az év hátralévő részében. A BNB legfrissebb 
jelentése idén már 5,5%-os GDP növekedéssel számol, ami a tavalyi 6,3%-os visszaesés jelentős részét javítaná, így az év 
végére a belga gazdasági aktivitás visszatérhetne a 2019.évi szintre. Fél éve a BNB még csak 3,5%-os GDP növekedéssel 
számolt az idei évre és a 2020.évi csökkenést akkor még 6,7 %-os nagyságrendűre becsülték. 
 
Belgiumban egyszeri, 600 eurós támogatást kapnak a válság által leginkább érintett egyéni vállalkozók 
A belga kormány egyszeri, bruttó 598 eurós támogatást ítélt meg a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ágazatok 
és szakmák egyéni vállalkozói részére. A támogatás 2022. december 31-ig érvényes és fogyasztási csekkek, valamint 
utalványok formájában kerül majd kifizetésre. A belga kormány döntést hozott továbbá egyes, a járvány miatt bevezetett 
rendkívüli támogatások és intézkedések szeptember 30-ig történő meghosszabbításáról is.  
 
A holland légiközlekedési ágazat nem fog már visszatérni a régi, megszokott üzletmenethez  
A légiközlekedési ágazat Hollandiában már nem fog visszatérni a régi üzletmenethez, mire az utasok száma és a repülési 
aktivitás visszatérne a korábbi szintre, addigra sok minden megváltozik olyan területeken, mint a fenntarthatóság és a 

https://mkik.hu/hirek/osszefoglalo-az-egyes-fobb-nemzetgazdasagok-fejlodesi-kilatasairol
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ket-orias-bojler-energiatarolas-szelenergia-energia.730980.html
https://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/junius-13-atol-ujraindul-a-regiojet-budapest-becs-praga-vonata-3831472/
https://index.hu/kulfold/2021/06/12/kikerult-a-lista-itt-van-hogy-kiket-tuntetnek-ki-a-virus-ellen-folytatott-kuzdelmukert/osztrak-allampolgar-tovabbra-sem-lephet-be-magyarorszagra/
https://index.hu/kulfold/2021/06/14/kiszagoljak-a-koronavirust-de-szabalyozni-kell-a-bevetesuket/becsben-is-megjelent-a-delta-mutans/
https://index.hu/kulfold/2021/06/14/kiszagoljak-a-koronavirust-de-szabalyozni-kell-a-bevetesuket/becsben-is-megjelent-a-delta-mutans/
http://www.index.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://plus.lesoir.be/378135/article/2021-06-14/le-feu-est-vert-pour-la-reprise-economique-selon-la-banque-nationale-de-belgique
https://www.lesoir.be/378480/article/2021-06-15/une-prime-corona-unique-de-600-euros-pour-les-independants
https://www.nu.nl/economie/6139948/luchtvaart-verwacht-geen-terugkeer-naar-oude-normaal.html


digitalizálás. Ez az üzenete az iparági vezetők és a Hollandiában működő légitársaságok kereskedelmi szövetsége 
(BARIN) által szervezett online fórumnak. Az utazási szakma vezetői üdvözölték, hogy az utazási tanácsok egyre 
kedvezőbbek és egyre kevesebb a korlátozás, de nem értik, hogy például miért vannak más szabályok az EU-n belüli 
utazásokra, mint az EU-n kívüliekre, amelyek nem vizsgálják a fertőzési adatokat kockázati régiónként. A KLM hisz a 
fellendülésben olyan országokban, mint Kína és az Egyesült Államok, ahol a repülőjegyek iránti belső kereslet a válság 
előtti szinten van, sőt gyorsabban nő, mint a kapacitás. Ez részben annak is köszönhető, hogy a légitársaságok 
megszabadultak a régebbi repülőgépeiktől, vagy csökkentették flottájukat. Ez pedig az árak növekedéséhez vezethet. 
 
Az amszterdami repülőtér utasforgalma végre újra átlépte a havi 1 millió főt 
Május hónapban 1,1 millió utast regisztráltak az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren. A válság előtti időkben, 
2019 májusában még 6,4 milliós utasforgalom realizálódott a légikikötőben, tavaly májusban ugyanakkor mindössze 
210.000 utas fordult meg Hollandia legnagyobb repülőterén. Az elmúlt hónapban az Amszterdamból induló és oda érkező 
járatok száma meghaladta a 15.500 járatot, ami a válság előtti normális forgalmat adó 2019. májusi havi adathoz képest 
65%-kal alacsonyabb teljesítmény. Az 1,1 millió fős friss adat több, mint 50%-a – 620.000 utas – átszálló, ún. tranzitutas 
volt. 
 
FORRÁS: 
www.lesoir.be 
www.nu.nl  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra Bosznia-Hercegovinában 33-mal, 204 730-ra növekedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 74-gyel, 9 608-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 
18. óta csökken, jelenleg 16 803 esetet tartanak nyilván.  
 
Bosznia-Hercegovina egyszerűsített a külföldiek határátlépésén 
Már nemcsak negatív PCR-teszttel, hanem akár antitestteszttel, vakcinaigazolással vagy a koronavírus-fertőzésből 
történő felgyógyulást igazoló dokumentummal is beléphetnek külföldiek Bosznia-Hercegovinába. Tavaly október óta a 
boszniai és a külföldi állampolgárok is csak negatív PCR-teszt felmutatásával léphettek be az országba a koronavírus-
járvány megfékezése érdekében. Később a boszniaiak és a szomszédos országok lakói számára egyszerűsítették a 
belépést, a távolabbról érkező külföldieknek viszont továbbra is negatív tesztre volt szükségük. 
 
Bosznia-Hercegovina 300 millió eurós pénzügyi támogatást kaphat az IMF-től 
Augusztus végén Bosznia-Hercegovina pénzügyi támogatási csomagot kaphat a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 300 
millió euró értékben, amelyet oltóanyagok beszerzésére fordíthatnának. Az alap a gazdasági ellenállóképesség 
megerősítését is célozza. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Az országban június 16-ra 95-tel, 420 749-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 25-
tel, 17 957-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 10 757 aktív esetet tartanak nyilván.  

https://www.nu.nl/economie/6139644/weer-meer-dan-een-miljoen-reizigers-via-luchthaven-schiphol.html
http://www.lesoir.be/
http://www.nu.nl/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30109/Az-eszak-macedon-es-a-boszniai-allampolgarok-is-ingyen-kaphatnak-oltast-Szerbiaban.html
https://profitline.hu/Bosznia-Hercegovina-egyszerusitett-a-kulfoldiek-hataratlepesen-423308
https://www.sarajevotimes.com/bih-could-receive-300-million-euros-financial-package-from-imf/
https://profitline.hu/
https://www.sarajevotimes.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria


Bulgáriában 2,5%-kal nőttek a fogyasztói árak májusban 
Bulgáriában éves szinten 2,5% -kal nőttek a fogyasztói árak májusban az áprilisi 2%-os emelkedést követően. Havi 
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak májusban 0,1%-kal, miután az előző hónapban 0,7%-kal növekedtek. A 
legnagyobb, 11,6%-os éves áremelkedést a közlekedési ágazatban mérték. Bulgária EU-harmonizált fogyasztói árindexe 
(HICP) májusban éves összehasonlítás alapján 2,3%-kal emelkedett, és 0,1%-kal volt magasabb az áprilisi szinthez képest. 
 
Bulgáriában a munkanélküliségi ráta májusban 5,7%-ra csökkent 
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta visszatért a pandémiát megelőző szintre, havi összehasonlítás alapján 0,4 
százalékponttal, 5,7%-ra csökkent májusban. A ráta éves szinten, a 2020 májusi 9%-ról, 3,3 százalékponttal esett vissza. 
Májusban 186 047 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, 14 370-nel kevesebbet, mint 2021 áprilisában, és 109 406-
tal kevesebbet, mint 2020 májusában. 
 
Bulgáriában nőtt az idegenforgalmi bevétel áprilisban 
A bulgáriai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel áprilisban éves összehasonlításban meredeken 
emelkedett, 21,9 millió levára (13,6 millió dollár / 11,2 millió euró), a tavalyi év azonos hónapjában elért mindössze 2,3 
millió levához képest. A bolgár szálláshelyeken megszálló turisták száma a vizsgált hónapban 197 200 volt, szemben az 
egy évvel korábbi 16 500-tal. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 

Csehország 

 
Csehországban a 60 évnél fiatalabbakat nem fogják oltani az AstraZeneca és a J&J vakcinájával  
Azoknak, akiket első alkalommal AstraZeneca-vakcinával oltottak, határozottan be kell fejezniük az oltási ciklusukat. A 
cseh egészségügyi tárca nem ajánlja, hogy a 60 évnél fiatalabb személyeket az AstraZeneca és Johnson & Johnson vállalat 
vakcináival oltsanak be. Ennek oka, hogy ritka esetekben trombózist okozhat – írta a Novinky.cz hírportál. 
 
Ausztria és Csehország a kapcsolatok javítását szorgalmazta Oroszországgal 
Ausztria és Csehország egyaránt jobb kapcsolatot szorgalmaz Oroszországgal - hangzott el az Alexander Van der Bellen 
osztrák és Miloš Zeman cseh államfő közös sajtótájékoztatóján csütörtökön Bécsben. 
 
FORRÁS: 
www.korkep.sk 
www.ma7.sk 
 

Egyesült Királyság 

 
40 százalékkal ugrott heti szinten az új brit fertőzöttek száma, pedig a felnőttek döntő része már kapott egy oltást 
A brit lakosság nagy része már megkapta az első, illetve második koronavírus elleni oltását Nagy-Britanniában, de még 
ezzel együtt is napi 7673 új fertőzöttet találtak az utóbbi egy napban és így az utóbbi egy heti összesített számuk 39%-kal 
ugrott – derült ki a brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett részletes adataiból. 
 
Így alakult a foglalkoztatottság Nagy-Britanniában 
A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi ismertetése szerint rekordütemben, csaknem 200 ezerrel nőtt májusban a fizetett 
állásokban dolgozó alkalmazotti állomány létszáma Nagy-Britanniában, elsősorban a koronavírus-járvány megfékezését 
szolgáló korlátozások jelentős enyhítése nyomán. Az alkalmazotti létszám ugyanakkor még így is több mint félmillióval 
elmarad a járvány előtti szinttől. 
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Eladó a legendás brit áruházlánc 
A Selfridges áruházlánc neve az Egyesült Királyságban régóta összeforrt a minőségi, high end kínálattal. A hírek szerint a 
lánc most eladó, miután egy titokzatos üzletember ajánlatot tett rá és ez beindította a jelenlegi tulajok fantáziáját. A 
Weston-család nem szívbajos: a 2003-ban 598 millió fontért megvett láncért most 4 milliárd fontot kérnének. Ami még 
úgy sem semmi, hogy a Selfridges mellett a szintén a csoporthoz tartozó ír Brown Thomas, az Arnotts és a holland De 
Bijenkorf is. 
 
Elhalasztják a nyitást a britek egy egész hónappal 
A londoni kormány korábbi terveivel ellentétben mégsem oldják fel Angliában a járványhelyzet miatt bevezetett törvényi 
korlátozásokat június 21-én – állítják a BBC-nek nyilatkozó kormányzati források. Helyette várhatóan csak négy héttel 
később, július végén hagyhatják jóvá a sportlétesítményekre, kocsmákra, mozikra és szórakozóhelyekre 
vonatkozólétszám-korlátozások törlését, azaz a nyitás negyedik, utolsó ütemét. A távolságtartásra, illetve a 
maszkviselésre vonatkozó egészségügyi szabályok a nyitás utolsó fázisa után is érvényben maradnak, függetlenül attól, 
hogy ez végül mikor következik be. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.profitline.hu 
www.cimlap.blog.hu 
www.vg.hu 
 

Észak-Macedónia 

 
Nyáron már lehet rendezvényeket tartani Észak-Macedóniában 
Venko Filipce észak-macedón egészségügyi miniszter szerint semmi akadálya nincs annak, hogy a nyár folyamán már 
különböző ünnepségeket és kulturális rendezvényeket tartsanak az országban, a járványhelyzet ugyanis nagyon 
kedvezően alakul a nyugat-balkáni országban. Napokon belül teljesen megszüntethetik a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett kijárási tilalmat. Június 14-én kilenc hónap után először nem halt meg senki koronavírus-fertőzésben Észak-
Macedóniában. Az országban június 16-ra 15-tel, 155 583-ra növekedett a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-
fertőzöttek száma, a járványnak nem volt újabb halálos áldozata, így számuk 5 472 maradt. Az aktív fertőzöttek száma 
április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 421 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
FORRÁS: 
https://www.bumm.sk/ 
https://index.hu/kulfold/2021/06/14/kiszagoljak-a-koronavirust-de-szabalyozni-kell-a-bevetesuket/kilenc-honap-utan-
eloszor-nem-halt-meg-senki-eszak-macedoniaban/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia 
 

Franciaország 

 
Koronavírus: Franciaországban már 57 százalékos az átoltottság 
A tervek szerint jövő kedden kellett volna átlépnie a francia oltási kampánynak a 30 milliós lélektani határt. "Cél 
teljesítve!" - írta Castex szombaton Twiterren. Az egészségügyi hatóságok mindazonáltal arra figyelmeztettek, hogy a 
korlátozások lazítása és az járványügyi helyzet javulása miatt nem szabad lankadnia a figyelemnek és az 
elővigyázatosságnak.  
 
Jóváhagyta az EU a Moderna vakcinájának új, franciaországi gyárát 
Új oltóanyaggyárat hagyott jóvá az EMA Franciaországban, mely havi 1-2 millió fiola extra vakcinát jelenthet. Az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy a testület jóváhagyta az új Moderna-oltóanyaggyár létesítését 
Franciaország középső területén, hogy fellendüljön a koronavírus elleni vakcinák előállításának üteme. 
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A franciák kimutatták, hogy az új fertőzéseken belül mennyit tesz ki az indiai mutáns 
A brit variánsnál sokkal fertőzőbb indiai mutáns koronavírus a francia új esetszámon belül 2-4%-ot tehet ki - jelentette be 
Olivier Veran egészségügyi miniszter. Ez azt jelenti, hogy 50-150 új esetet regisztrálnak naponta az indiai variánssal Veran 
elmondása szerint. A francia esetszámok továbbra is csökkennek, de a hatóságok most mindent meg akarnak tenni annak 
érdekében, hogy ne alakuljon ki új hullám - utalt rá a miniszter. 
 
Koronavírus: újabb európai országban kezdik el oltani a gyerekeket 
Franciaországban lehetővé tették a 12 év feletti gyerekek oltását, ezzel az országban az egyik legalacsonyabb az 
olthatósági korhatár az EU országai közül. Eddig 18 év volt a legalacsonyabb olthatósági határ, kivéve akkor, ha valaki a 
kockázati csoportba tartozott, akkor már 16 évesen kaphatott oltást. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.liner.hu 
www.portfolio.hu  

 

Horvátország 

 
Koronavírus-helyzet Horvátországban 
Június 16-ra 146 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 358 823-at. A betegség 
szövődményeinek következtében egy nap alatt ketten haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 8 162-re 
emelkedett. Az aktív esetek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 801 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Kedvező változás a horvát határon 
Horvátország tovább enyhített a határátlépésen, azok, akik a schengeni országokból érkeznek, a koronavírus elleni oltás 
második adagjának felvétele után azonnal átléphetik a határt, korábban erre 14 napot kellett várni. Meghosszabbították 
a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét is, a korábbi 23 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva, valamint engedélyezik a 
beltéri sportolást és versenyek megrendezését. Azzal a feltétellel, hogy továbbra is legfeljebb száz főben határozták meg 
a résztvevők felső létszámhatárát. A határátlépésre vonatkozó többi rendeletet továbbra is érvényben marad. 
 
A horvát HBOR 200 millió eurós hitelt ír alá a Világbankkal a koronavírus-járvány hatásai által sújtott vállalkozások 
támogatására 
Horvátország állami tulajdonú fejlesztési bankja, a HBOR 200 millió eurós (242,3 millió dolláros) hitelszerződést írt alá a 
Világbankkal a HEAL projekt keretében, hogy támogassa a vállalatokat a koronavírus-járvány és a 2020-as földrengések 
okozta negatív következmények enyhítésében. A Helping Enterprises Access Liquidity (HEAL) projekt javítja az 
exportőrök, a legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató kis- és középvállalkozások, a Horvátország kevésbé fejlett 
régióiból származó vállalatok, valamint a női vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését. 
 
Horvátországban az ipari termelői árak 7,6%-kal emelkedtek májusban 
Horvátországban az ipari termelői árak májusban éves szinten 7,6%-kal emelkedtek, miután áprilisban éves szinten 5,8%-
kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján a horvát ipari termelői árindex (PPI) májusban 0,9%-kal növekedett, szemben az 
áprilisi 0,4%-os csökkenéssel. 
 
Horvátországban éves szinten 2,1%-kal nőttek a fogyasztói árak májusban 
Horvátországban éves szinten 2,1%-kal nőttek a fogyasztói árak májusban, miután áprilisban ugyanilyen ütemben 
emelkedtek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex (CPI) májusban 0,1%-kal emelkedett az áprilisi 0,7%-os 
növekedést követően. 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/global/20210615/a-franciak-kimutattak-hogy-az-uj-fertozeseken-belul-mennyit-tesz-ki-az-indiai-varians-488154
https://www.portfolio.hu/global/20210615/koronavirus-ujabb-europai-orszagban-kezdik-el-oltani-a-gyerekeket-488204
http://www.napi.hu/
http://www.liner.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia
https://infostart.hu/kulfold/2021/06/11/nagy-valtozas-a-horvat-hataron
https://seenews.com/news/croatias-hbor-signs-200-mln-euro-loan-with-world-bank-to-back-covid-hit-businesses-744339
https://seenews.com/news/croatias-hbor-signs-200-mln-euro-loan-with-world-bank-to-back-covid-hit-businesses-744339
https://seenews.com/news/croatias-industrial-producer-prices-up-76-yy-in-may-744066
https://seenews.com/news/croatias-consumer-prices-up-21-yy-in-may-744622


Tavaly áprilishoz képest nőtt a külföldi turistaérkezések száma Horvátországban, de még mindig elmarad a 2019-es 
szinttől 
Horvátországban elérte a 98 ezret a külföldi turistaérkezések száma áprilisban, ami 97 000-rel több, mint tavaly áprilisban, 
amikor a koronavírus kitörése miatt visszaesett a szállásigény. A külföldi turisták áprilisban 396 000 éjszakát töltöttek 
Horvátországban, ami éves szinten 370 000-es növekedést jelent. Azonban 2019 áprilisához képest 89,5%-kal 
alacsonyabb volt a külföldi turistaérkezések száma, a vendégéjszakáké pedig 84,7%-kal volt kevesebb 2021 áprilisában. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia 
 

Írország 

 
A kolbász és a darált hús miatt vitázik Írország és az Egyesült Királyság 
Nagy-Britannia és az Európai Unió nem tudott megállapodni a Brexit utáni kereskedelem könnyítésekről Észak-
Írországgal kapcsolatban. Most éppen a kolbász és a darált hús értékesítése kapcsán borulhat az ír protokoll. Az EU már 
most felszólította Nagy-Britanniát, hogy ezeket a termékeket csak június végéig vihetik be Észak-Írország területére, és 
ezúttal ne próbálják meg egyoldalúan meghosszabbítani az átmeneti időszakot, mint azt korábban tették néhány 
kiskereskedelmi termék esetében. Az újabb csörte kapcsán nem számítunk arra, hogy érdemben romlana az EU és Nagy-
Britannia viszonya, és, hogy komolyabb konfliktus alakulna ki köztük emiatt – hívta fel a figyelmet az Erste Befektetési 
Zrt. 
 
Július 19-től Írország is bevezeti az uniós digitális Covid-igazolványt 
Július 19-től Írország megkezdi az EU/EGT tagállamokból érkező utazásokra vonatkozóan az EU digitális Covid-19 
tanúsítvány használatát, amennyiben az akkori közegészségügyi helyzet lehetővé teszi.  Ezt követően a beoltottak 
mentesülnek majd a karantén alól.   
 
Fellendült az ír gazdaság a feloldásokat követően 
A koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések enyhítésének és az újranyitásnak köszönhetően 
fellendülés érzékelhető az ír gazdaság minden ágazatában, mely egyben a munkaerő-piaci helyzet stabilizálódását is 
előrevetíti. A multinacionális vállalatok által dominált ipari szektor termelése 25%-kal volt magasabb a 2021 februártól 
április tartó időszak alatt, mint az előző év azonos időszakában. A szolgáltatási szektor is fokozatosan helyreáll; az áprilisi 
aktivitási szint (még a személyes szolgáltatások újranyitása előtt) jelentősen emelkedett, 23%-kal meghaladva a tavalyi 
áprilisi mutatókat. 
 
Kétéves csúcson az infláció 
Az infláció mértéke 2021 májusában az elmúlt két év legmagasabb szintjére, 1,7%-ra ugrott a korlátozások enyhítése és 
a megnövekedett lakhatási költségek gazdasági hatásai miatt. Az ár-növekedés gyorsulását elsősorban a lakhatás, a víz, 
az áram, a gáz és az egyéb üzemanyagok 5,4%-os drágulása okozta. A lakásbérleti díjak éves szinten 2,6%-kal 
emelkedtek, míg a jelzálogkölcsön kamatok 2%-kal. Továbbá emelkedett az árak a közlekedési (+3,6%), illetve az 
idegenforgalmi és vendéglátóipari (+2,9%) szektorban, valamint az alkoholos italok és dohányipari termékek (+1,8%) ára 
is emelkedett. Csökkent a ruházat és a lábbeli (-2,1%), a telekommunikációs eszközök (-1,9%), valamint az élelmiszerek 
és az alkoholmentes italok (-1%) ára. 
 
A Ryanair bepereli az Egyesült Királyságot 
A Ryanair ír légitársaság bepereli az Egyesült Királyság kormányát a nemzetközi közlekedés céljából bevezetett 
„közlekedési lámpás” rendszer miatt, mely piros, sárga és zöld kategóriába sorolja az országokat. A Ryanair célja az, hogy 
a nyári üdülési szezont fenyegető szigorú szabályok enyhítését kényszerítse ki.  
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IMF: Írország belföldi ágazatinak helyreállása elhúzódik 
A világjárványból való kilábalás aszimmetrikus hatással volt az ír gazdaságra a Nemzetközi Valutaalap (IMF) érétkelése 
alapján. A belföldi ágazatokban 10%-os visszaesést regisztráltak szemben a multinacionális szektor által dominált 
ágazatokkal, ahol az erőteljes növekedése enyhítette a járvány államháztatást érintő és gazdasági hatásait. Az IMF 
szerint a belföldi szektorok helyreállása sokkal hosszabb ideig fog tartani.   
 
FORRÁS: 
www.agroforum.hu 
Irish Times 
Gov.ie 

 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra Koszovóban 12-vel, 107 552-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig 2 240 maradt, mivel nem regisztráltak a betegséggel összefüggően újabb halálesetet. 
 
Nem volt áttörés a szerb-koszovói tárgyalásokon 
Nem volt jelentős áttörés Szerbia és Koszovó tárgyalásain, amelyeken az EU közvetítőként vett részt. Az, hogy a szerb 
elnök, Alekszander Vucic és az új koszovói kormányfő, Albin Kurti hajlandóak voltak tárgyalóasztalhoz ülni Brüsszelben, 
azt jelzi: újraéledt a 2011-ben kezdődött és azóta elakadt békülési folyamat. Koszovó függetlensége elismerését kéri 
Szerbiától, amely ezt elutasítja. Mind a két féllel közölték, hogy ha nem oldják meg ezt a konfliktust, akkor nem 
folytathatják az EU- csatlakozási tárgyalásokat. 
 
Koszovóban éves szinten 2%-kal nőtt a harmonizált fogyasztói árindex májusban 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) májusban éves szinten 2%-kal emelkedett, miután áprilisban 1,9%-
kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján a HICP májusban 0,2%-kal csökkent, miután az előző hónapban 0,3%-kal 
növekedett. 
 
FORRÁS: 
https://covid19.who.int/region/euro/country/xk 
https://hu.euronews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Lengyelország 

 
Az orosz terjeszkedés miatt aggódik Lengyelország, felszólították az EU-t és a NATO-t 
A lengyel szejm szinte egyhangúlag felszólította kedden az Európai Unió (EU) és a NATO tagállamait, kiemelten 
Németországot és az Egyesült Államokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az Északi Áramlat-2 orosz-német 
gázvezeték befejezésének megakadályozására. 
 
Enyhítenek a járványintézkedéseken Lengyelországban 
Lengyelországban a befogadóképesség 75 százalékára emelik a vendégek maximális számát a szállodákban, 
éttermekben és kulturális intézményekben a nyári szünet végéig. A beoltottak és a gyerekek a kereten felül fogadhatók 
- jelentette be csütörtökön Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.profitline.hu 
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Montenegró 

 
Montenegróban a nem beoltottak csak negatív teszttel vehetnek majd részt a rendezvényeken 
Montenegró nem szándékozik megbüntetni azokat, akik nem akarják beoltatni magukat a koronavírus ellen, viszont a 
tervek szerint a nem beoltottak a jövőben csak negatív teszttel vagy a betegségből történő felgyógyulást igazoló 
dokumentum felmutatásával vehetnek majd részt a különböző rendezvényeken. Egyelőre nem szüntetik meg a 
járványhelyzetet az országban, és továbbra is kötelező lesz a maszkviselés és a távolságtartás. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma június 16-ra 13-mal, 100 001-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 1-gyel 1 603-
ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 380 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Nőtt a montenegrói államadósság 2021 első negyedévében 
Montenegró államadóssága 3,570 milliárd euróra (4,27 milliárd dollárra) emelkedett március végén a 2020 decemberi 
3,458 milliárd euróhoz képest. A központi államadósság a 2021-re becsült bruttó hazai termék (GDP) 77%-ának felelt meg, 
míg december végén a GDP 82,48%-át tette ki. 
 
Montenegróban nőtt az éves infláció májusban 
Montenegróban éves szinten - az áprilisi 2,2%-os növekedést követően - májusban 2,4%-kal nőttek a fogyasztói árak 
(CPI). Havi összehasonlítás alapján az árak 0,3%-kal emelkedtek májusban, miután áprilisban 0,6%-kal nőttek. Májusban 
havi szinten a szállodai és éttermi árak nőttek a legnagyobb mértékben, 2,8%-kal. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://webradio.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.31-én   
Az illetékes német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi 
besorolását. Ennek megfelelően a Magyarországról érkező beutazónak (amennyiben nem repülővel utazik) már nem 
kell a Németországba történő beutazáskor egy negatívteszttel, vagy a fentebb felsorolt igazolások valamelyikével 
rendelkeznie, nem kell előzetesen regisztrálnia és nem kell karanténba vonulnia. 
 
Koronavírus: meghosszabbították a német kormány különleges felhatalmazását 
Ismét meghosszabbította a német szövetségi parlament (Bundestag) a koronavírus-járvány elleni védekezésre a 
szövetségi kormánynak adott különleges törvényhozási felhatalmazást, a pénteken hozott döntés három hónapra szól. 
A javaslat indoklásában kiemelték, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) a járványhelyzet javulása és az oltási 
kampány haladása ellenére továbbra is nagy veszélyt jelent. 
 
Németországban is fokozatosan eltörlik a kötelező maszkviselést 
A kötelező maszkviselés fokozatos eltörlését kezdeményezte a német egészségügyi miniszter. Az új fertőzöttek 
számának csökkenése azt eredményezheti, hogy eltörölhetjük a közterületeken a kötelező maszkviselést – mondta Jens 
Spahn egy mai sajtótájékoztatón. Közölte: Első lépésként a kötelező szabadtéri maszkviselést töröljük el. 
 
Koronavírus: a németeknél elérhető a nyájimmunitás 
Hatvanmilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) védő 
oltásokból Németországban a hét végén közölt adatok szerint - írja az MTI. A Robert Koch országos közegészségügyi 
intézet (RKI) számításai szerint a lakosság több mint 80 százalékának kell védettséget szereznie a Covid-19-cel szemben 
ahhoz, hogy megálljon a járvány. 
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Koronavírus: siralmas adatok az egyik vakcináról 
A német CureVac biotechnológiai cég szerdán bejelentette, hogy csupán 47 százalékban hatékony a vakcinája a 
koronavírus ellen. A vállalat több száz millió dózist szállított volna oltóanyagából az Európai Uniónak. A kiábrándító 
eredményesség 40 ezer önkéntes tesztelésével derült ki. Az alanyok európaiak és latin-amerikaiak voltak. A cég közlése 
szerint legalább 13 vírusvariánssal találkoztak a tesztelés során a fertőzött egyének szervezetében, de az eredeti, 
Vuhanból elterjedt koronavírus "szinte teljesen hiányzott". 
 
Összefoglaló a német nemzetgazdaság fejlődési kilátásairól 
Bár a múlt évben a gazdasági visszaesés mértéke 5 százalék körül alakult, (sőt! – a Szövetségi Statisztikai Hivatal 
legfrissebb korrigált adatai szerint csak 4,8 százalékkal esett vissza), a német gazdaság általános képe egyértelműen 
jobbnak látszik az egyszerű növekedési mutatóknál. Jens Weidmann, a Szövetségi Bank elnöke szerint Európa vezető 
gazdasága már a nyáron elérheti a válság előtti színvonalat, miközben az OECD szakértői csak az év végére várják 
ugyanezt. 
 
Berobban a német gazdaság 
Az újrakezdés optimista hangulata vett erőt a német gazdasági szereplőkön a német szövetségi gazdasági és 
energiaügyi minisztérium havi rendszeres gazdasági jelentésének hétfőn publikált júniusi kiadványa alapján. A 
feldolgozóiparban már hónapok óta javul az üzleti hangulat, de a szolgáltatások terén is erősödik már az optimizmus. A 
német exportőr vállalatok soraiban változatlanul jó az üzleti hangulat. 
 
Nem jó hír jött a német inflációról 
Májusban tovább gyorsult a németországi infláció, már 2,5 százaléknál tart - írta meg az MTI a Destatis adataira 
hivatkozva. Az éves fogyasztói árindex értéke az előzetessel megegyezően 2,5 százalék lett májusban az áprilisi 2,0 
százalék után. Májusban az előző havihoz képest szintén az előzetes értékkel megegyezően, 0,5 százalékkal emelkedtek 
a fogyasztói árak az áprilisi 0,7 százalékos havi áremelkedés után. 
 
Létszámbővítést terveznek a német kkv-k 
A német kis- és középvállalatok negyede tervezi alkalmazottai számának növelését a pandémiát követően a 
Handelsblatt hétfői számában idézett felmérés alapján. A szakemberhiány a megkérdezettek 73 százalékának jelent 
gondot, míg az őszi felmérésben 67 százalék volt az arány. A mintegy ezer kis- és középvállalati vezető körében végzett 
felmérésben a megkérdezettek 60 százaléka számolt be "soha még nem tapasztalt mértékű" beszerzési nehézségekről 
a beszállítói láncokban kialakult fennakadások miatt. 
 
Anyaghiány fékezi a német építőipari konjunktúrát 
Erre hívja fel a figyelmet a kis- és közepes méretű építőipari vállalkozásokat tömörítő Német Építőipari-Kézművesipari 
Központi Szövetség (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes-ZDB) legfrissebb konjunktúra-elemzésében. Az 
elemzés felsorolja azokat a tényezőket, amelyek fékezőleg hatnak az építőipar növekedésére. 2020. utolsó 
negyedévétől kezdve jelentős áremelkedés figyelhető meg különösen az acél- és a faipari termékek, valamint a 
szigetelőanyagok piacán, amely dinamikusan növekvő és jelentős termékhiánnyal párosul. 
 
A Bundestag elfogadta a beszállítói lánc törvényt 
A szövetségi parlament pénteken elfogadta a beszállítói lánc törvényt (Lieferkettengesetz), amely arra kötelezi a német 
nagyvállalatokat, hogy beszállítóik esetében is fokozottan figyelembe vegyék az emberijogok és a környezetvédelmi 
normák betartását. A törvény 2023-tól lép hatályba és megsértése esetén a vállalatok akár éves árbevételük 2 
százalékának megfelelő büntetéssel szankcionálhatók. 
 
Nem javasolják a német cégek hazatelepítését az EU-ba 
Nem járna jól Németország, ha az alacsonyabb költségű távoli országokból hazatelepítenék (reshoring), vagy európai 
országokba telepítenék (nearshoring) a termelést a szállítási láncolatok stabilizálása érdekében - írta egy kedden közölt 
gyorselemzésében a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet. Ez rossz hír többek között Magyarországnak is, amely abban 
reménykedett, hogy számos német cég az anyaországhoz közeli, tehát akár magyar célpontokra telepíti át bizonyos 
tevékenységeit, hogy rövidítse az ellátási láncait. 
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A Mercedesnél is gond a chiphiány, több ezer munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatnak 
A globális chiphiány miatt ismét rövidített munkaidőt vezetett be a Daimler autógyártó két németországi üzemében a 
héten. A rastatti és brémiai Mercedes-Benz üzemekben helyezett át több ezer munkavállalót részmunkaidős 
alkalmazásba - írja az MTI a cég közlése nyomán. A héten a mintegy 4700 munkavállalót foglalkoztató kecskeméti 
Mercedes-gyárban is csökkentették a műszakokat. 
 
Merkel: egyensúlyt kell találni a Kínához fűződő kapcsolatokban 
A NATO-nak megfelelő egyensúlyt kell találnia Kínához fűződő kapcsolatokban, nem lebecsülve, de nem is túlbecsülve 
az országot – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn, az észak-atlanti szerződés tagállamai vezetőinek 
csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján. A NATO-nak fel kell készülnie a fenyegetésekre, de nagyon 
fontos, hogy Oroszországhoz hasonlóan fenntartsa a politikai párbeszéd lehetőségét Pekinggel – mondta Merkel. 
 
Az első járványhullám jótékony hatása: 23 éves csúcsra ugrott a születések száma Németországban 
Több mint két évtizede a legmagasabbra emelkedett a születések száma márciusban Németországban, a növekedés 
időbeli összefüggésben áll a koronavírus-járvány első hullámának enyhülésével - közölte kedden a szövetségi statisztikai 
hivatal (Destatis). Az idén márciusban 65 903 gyerek született, 10 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A márciusi 
születések száma legutóbb 1998-ban haladta meg a 65 ezret. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.index.hu  
www.mkik.hu   
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Koronavírus Olaszországban: hosszú hónapok óta nem fordult elő ilyen 
Hosszú hónapok óta először Olaszország Veneto és Lazio tartományában sem regisztráltak vasárnap koronavírusos 
megbetegedés okozta halálos áldozatot, miközben az oltásokra vonatkozó újabb korlátozások miatt ismét akadozik az 
oltakozások üteme. A korábbi ütemezést követve hétfőtől újabb térségek kerülnek át fehér, azaz korlátozásoktól 
csaknem teljesen mentes zónába, közöttük a legnépesebb Lombardia és Lazio tartomány. Az egészségügyi 
minisztérium adatai szerint 41,9 millió olasz részesült védőoltásban, közülük 14 millióan második dózist is kaptak, ami a 
lakosság 25,8 százalékának felel meg. 
 
Átformálta az olasz politikai erőviszonyokat Draghi hatalomra kerülése 
Az utóbbi héten több fordulat történt az olasz belpolitikában. A Matteo Salvini vezette Liga pártot utolérte a Giorgia 
Meloni irányította Olasz Testvérek (FdI), így a jobboldali erők koalíciója – benne a Hajrá, Olaszország! párttal is – 
majdnem elérte az ötven százalékot a szombaton közölt felmérések szerint. A hetente végzett felmérések azt mutatják, 
hogy az országot februártól vezető Draghi-kormány kezdete óta az Olasz Testvérek erősödött leginkább, amely 
egyedüliként nem csatlakozott a széles kormánykoalícióhoz és ellenzékbe vonult. 
 
Olaszország több mint a fele a fehér zónába lépett 
A húsz olaszországi tartományból tizenkettőben csak a maszk kötelező viselete és a biztonsági távolság betartása 
maradt érvényben a koronavírus-járvány miatti intézkedésekből hétfőtől, ami több mint negyvenmillió olaszt érint. A 
többi tartomány továbbra is valamivel kockázatosabb, sárga színű térségnek számít, de a számítások szerint június 21-
től az egész ország „felszabadul”. 
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Szardínia minden korlátozást eltöröl: sem oltás, sem teszt nem kell a belépéshez 
Nem kell többé oltási igazolás és koronavírus-tesztelés sem a Szardíniára történő belépéshez, miután a sziget 
kormányzója minden járványkorlátozást eltörölt szerdától. Szardínia az egyetlen régió, ahová jelenleg szabadon lehet 
belépni, mivel Olaszország többi határátkelőjénél továbbra is kérik a belépés előtti 48 órában végzett negatív 
teszteredményt. A teszteléshez kötött belépés egyelőre július elsejéig van érvényben. 
 
Erre is jut az EU-s pénzből: akkumulátort gyártanának az olaszok 
Olaszország egymilliárd eurós autóakkumulátor-beruházást tervez végrehajtani uniós támogatás igénybevételével és a 
Stellantis autóipari konszern részvételével. Az olasz kormány PPP konstrukcióban kívánja megvalósítani a kivitelezést. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://index.hu/  
 

Románia 

 
Koronavírus-helyzet Romániában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra 104-gyel, 1 079 983-ra növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 18-cal, 32 028-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 6. óta csökkenő 
tendenciát mutat, jelenleg 3 268 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Túl sok vakcina van Romániában 
A román kormány kérésére nem érkezik több vakcina az országba, mert nem tudják a tervezett ütemet tartani az oltási 
programban és már most is jelentős készletekkel rendelkeznek. Júniusban 7,1 millió oltóanyag helyett csak 2,6 milliót 
kért Románia. Az eddig érkezett 15 millió dózis mindössze 60 százalékát sikerült felhasználni, a felhalmozott készletek 
szavatossága is lejárhat. Az országban egy hónapja még napi 120 ezer embert tudtak beoltani, azonban az oltási kedv 
csökkenésével ez 50 ezer alá csökkent. A 19,3 millió lakosú országban eddig 4 millió 580 ezer ember kapott legalább egy 
adag oltást, 4 millió 245 ezernek pedig teljes a beoltottsága. 
 
Az első negyedévben több mint 2,3 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházás érkezett a román gazdaságba 
Az első négy hónapban 2,332 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházás érkezett a román gazdaságba, ebből 2,199 
milliárd eurót tett ki a tulajdonosi részesedés és 133 millió eurót a vállalatcsoportokon belüli hitelek. Tavaly egész évben 
60 százalékkal, 1,921 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkebefektetések az előző évben jegyzett 4,849 
milliárd euróhoz képest. Románia folyó fizetési mérlegének hiánya az első négy hónapban több mint kétszeresére nőtt 
a tavalyi év azonos időszakához mérten. Januártól április végéig a folyó fizetési mérleg hiánya elérte a 4,710 milliárd 
eurót, egy éve 2,274 milliárd euró volt. 
 
Gyorsult az infláció Romániában 
Romániában 3,8 százalékra gyorsult az éves inflációs ráta májusban, miután áprilisban 3,2 százalékkal nőttek a 
fogyasztói árak éves összevetésben. A májusi inflációt főleg a nem élelmiszerek drágulása emelte, amelyek tavaly 
májushoz képest 5,7 százalékkal kerültek többe. A szolgáltatások 2,78 százalékkal drágultak, míg az élelmiszerek, italok 
és dohánytermékek fogyasztói árindexe 1,52 százalék volt. Májusban a havi infláció 0,5 százalék volt, míg tavaly 
decemberhez mérten az árak 3,1 százalékkal emelkedtek. 
 
Romániában nőtt az ipari termelés 
Romániában 14,3 százalékkal nőtt az ipari termelés a nyers adatok szerint az első négy hónapban a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 14,5 százalék volt a vizsgált 
időszakban. A nyers adatok szerinti növekedés elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhető, amelynek kibocsátása 16,3 
százalékkal nőtt. A villamosenergia, gáz és melegvíz termelése és szolgáltatása 11,5 százalékkal emelkedett, ugyanakkor 
a bányaipar teljesítménye 6,6 százalékkal maradt el a tavalyi év első négy hónapjáétól. Az első négy hónapban az iparban 
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tevékenykedő vállalatok árbevétele 20,8 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához mérten. Ugyanebben az 
időszakban 21,8 százalékkal nőttek az új román ipari megrendelések a tavalyi év azonos időszakához képest. 
 
Nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 
Romániában az első négy hónapban 5,7 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az építőipari termelés volumene a tavalyi 
év azonos időszakához mérten. A nyers adatok szerinti növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyeknek volumene 
12,4 százalékkal bővült, ugyanakkor a felújítások volumene 11,3 százalékkal maradt el a tavalyi év első négy hónapjától, 
míg a karbantartási és javítási munkálatok volumene 5,6 százalékkal esett vissza a vizsgált időszakban. Az épületek 
típusa szerint a lakóépületeknél 18,1 százalékos növekedést jegyeztek fel, az ipari létesítmények esetében a munkálatok 
volumene 2,9 százalékkal nőtt, míg a nem lakóépületeknél 0,4 százalékos növekedést regisztráltak. 
 
Így emelkedett a nettó átlagbér Romániában 
Romániában áprilisban a nettó átlagbér 11,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - a nettó átlagbér 3561 lej 
(249 270 forint) volt, a bruttó átlagbér pedig 5804 lej (406 280 forint). Az inflációt is figyelembe vevő reálbérnövekedés 
8,4 százalék volt a tavalyi év negyedik hónapjához mérten. A legnagyobb, 7127 lej (498 890 forint) nettó átlagbér az 
információtechnológia ágazatban volt, a biztosítási és pénzügyi szektorban dolgozók nettó átlagbére szinte 
ugyanakkora, 7110 lej (497 700 forint) volt. A legkisebb, 1790 lej (125 300 forint) nettó átlagbért a vendéglátóiparban 
jegyezték. 
 
Kitiltják a románok az 5G-piacról a Huaweit 
Hatályba lépett Romániában az 5G-hálózatok telepítését nemzetbiztonsági jóváhagyáshoz kötő törvény, miután Klaus 
Iohannis államfő kihirdette a szenátus által korábban nagy többséggel megszavazott kormányzati tervezetet. Ezzel 
Románia jogalapot teremtett arra, hogy kizárja Kínát, illetve a kínai Huaweit a romániai 5G távközlési hálózatok 
kiépítéséből. A törvény azokat az – 5G hálózatokkal kapcsolatos – alapelveket foglalja jogszabályba, amelyekről Donald 
Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök 2019 augusztusában a washingtoni Fehér Házban írt alá megállapodást. 
Ennek megfelelően a romániai 5G-hálózatoknál használt technológiát csak átlátható tulajdonosi szerkezettel 
rendelkező, tisztességtelen üzleti előélettől mentes cégek szállíthatják, amelyek nem állnak idegen állam ellenőrzése 
alatt (kivéve, ha az illető országnak független igazságszolgáltatása van), és amelyek alávetik magukat az átlátható 
vállalati működési gyakorlatot megkövetelő jogszabályoknak. 
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Skandináv országok 

 
Dániában már csak a tömegközlekedési eszközökön kell maszkot viselni 
Ott is csak az álló utasoknak. A koronavírus-járvány miatti kötelező maszkviselésre vonatkozó csaknem összes 
rendelkezést feloldotta hétfőn a dán kormány. A parlamenti pártok szinte mindegyike támogatta a hónapok óta 
érvényben lévő rendelkezések feloldását; ennek értelmében Dániában immár csak a tömegközlekedésben kötelező 
maszkot viselni, azt is csak az álló utasok számára. A tervek szerint szeptemberre teljesen el akarják hagyni a kötelező 
maszkviselést a skandináv országban. 
 
Dánia készen áll 500 000 adag Covid-19 elleni vakcinát szállítani Ukrajnának 
Dánia készen áll 500 000 adag Covid-19 elleni vakcinát szállítani Ukrajnának, jelentette be Mette Frederiksen, a Dán 
Királyság miniszterelnöke Volodimir Zelenszkij, ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során, számolt be az 
UNN. 
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Szélenergia: Dánia az eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházására készül 
Dánia régóta termel ki kőolajat és földgázt az Északi-tengerből, azonban ígéretük szerint ezt a tevékenységet 2050-ig 
teljesen be fogják szüntetni. Helyette inkább a szélenergia használatára helyezik át a fókuszt, mint az Dan Jørgensen, 
Dánia éghajlat-, energia- és közüzemi miniszterének beszédéből is kiderült. 
 
Közgazdászok szerint ideje lenne megadóztatni a villanyautókat Norvégiában 
A skandináv országgal sokszor szokás példálózni, hisz a villanyautózásban abszolút az élen járnak: az újautó eladások 54 
százalékát tisztán elektromos modellek tették ki tavaly, és a tervek szerint 2025-re - azaz négy év múlva - már csakis 
villanyautókat lehetne újonnan forgalomba helyezni. Ez kétségtelenül merész vállalás, de azt is látni kell, mekkora 
költséggel járt az, hogy idáig eljussanak 
 
Norvégia beszáll az energetikai átmenetbe, de nem engedi el az olajat 
Ugyan Norvégia rákapcsol a megújuló energiás beruházásokra, és komolyan veszi a hidrogénre és szélenergiára 
alapozott energetikai átmenetet szolgáló stratégiáját, a hétvégén mégis arra derült fény, hogy az olajból 
meggazdagodott ország nem akar lemondani a fosszilis energiahordozók kitermeléséről. 
 
Svédországban él a legtöbb nyugdíjas a létminimum alatt 
A skandináv országok közül Svédországban él a legtöbb nyugdíjas a létminimum alatt, ami hozzávetőlegesen 300 ezer 
idős embert érint. A statisztikai hivatal adataiból az derül ki, a nyugdíjasok 15 százalékának kevesebb a nyugdíja, mint a 
nyugellátási medián jövedelem 60 százaléka. A jóléti országban, ahol a nyugdíjak után is adót kell fizetni, sokan lakhatási 
és egyéb szociális támogatásokra szorulnak. A közszolgálati rádió összeállításából az is kiderül, hogy a nyugállományban 
lévők jelentős százaléka nem engedheti meg magának a fogászati kezelést, ami az állami egészségügyben is fizetős 
szolgáltatás. 
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Spanyolország  

 
A vártnál előbb állhat helyre a spanyol gazdaság 
A spanyol központi bank (Banco de España) a korábban jelzett 6 százalékról 6,2 százalékra javította a dél-európai ország 
idei várható gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését hétfőn közzétett jelentésében. A jegybank szerint a javuló 
járványügyi helyzet, az oltási kampány előrehaladása és a korlátozó intézkedések csökkenése, valamint az Európai Unió 
helyreállítási alapjából származó, hamarosan megérkező források mind hozzájárulnak az eddig vártnál kedvezőbb 
eredményhez. 
 
Már beoltották a spanyolok negyedét 

A spanyol lakosság több mint negyede megkapta már az oltás mindkét adagját − jelentette be Fernando Simón, a 
spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója Madridban. Eddig 12,8 millióan kapták 
meg a koronavírus elleni vakcináknak a gyártó által előírt összes adagját. A kétdózisú oltóanyagok esetében az első 
adaggal a lakosság 45,3 százalékát, 21,4 millió embert oltottak be.  
 
Szélmalomharc a két utolsó spanyol város védelme a migráció ellen Afrikában 
Irdatlan költséget emészt fel a védelmük, évtizedek óta az afrikai migráció kiemelt célpontjai, miközben gazdasági 
jelentőségük elhanyagolható. Utánajártunk, miért éri meg mégis fenntartani Spanyolországnak egykori 

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210612_szelenergia_dania_az_eddigi_legnagyobb_infrastrukturalis_beruhazasara_keszul?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2021/06/12/kozgazdaszok_szerint_ideje_lenne_megadoztatni_a_villanyautokat_norvegiaban/
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2021_06_16/norvegia_beszall_az_energetikai_atmenetbe_de_nem_engedi_el_az_olajat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/svedorszagban-tobb-szazezer-nyugdijas-el-a-letminimum-alatt-9919853/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
http://www.mfor.hu/
http://www.mandiner.hu/
http://www.life.karpat.in.ua/
http://www.totalcar.hu/
http://www.elobolygonk.hu/
http://www.magyarnemzet.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210614/a-vartnal-elobb-allhat-helyre-a-spanyol-gazdasag-488016
https://index.hu/kulfold/2021/06/15/koronavirus-a-vilagban-index-nemzetkozi-hirosszefoglaloja-kedden-covid-19-oltas-vakcina-mutans/mar-beoltottak-a-spanyolok-negyedet/
https://novekedes.hu/elemzesek/szelmalomharc-a-ket-utolso-spanyol-varos-vedelme-a-migracio-ellen-afrikaban


gyarmatbirodalma utolsó két megmaradt városát, Ceutát és Melillát annak dacára, hogy Marokkó folyamatosan 
visszaköveteli azokat. 
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Szerbia 

 
Koronavírus-helyzet Szerbiában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra 160-nal, 715 307-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig egy nap alatt 4-gyel, 6 980-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 2. óta csökkenő tendenciát 
mutat, jelenleg 3 531 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Szerbia a biztonságos országok listáján 
Az EU tagállamai úgy döntöttek, hogy Szerbiát újra a járványügyi szempontból biztonságos országok listájára teszik, így 
az ország állampolgárainak engedélyezik az EU-ba való beutazást. Szerbia mellett a „biztonságos" országok listáján 
szerepel Észak-Macedónia, Albánia, az Egyesült Államok, Libanon és Tajvan. A kibővített lista hivatalosan várhatóan 
június 18-án lép hatályba. 
 
Szerbiában tovább enyhítettek a korlátozásokon 
Megtarthatók a ballagási ünnepségek, ismét lehetnek szurkolók a sporteseményeken, és mind szabadtéren, mind zárt 
térben akár ötszázan is lehetnek egy-egy eseményen – az enyhítések június 16-án léptek életbe. Egy kapcsolódó hír 
szerint jóváhagyta a szerbiai gyógyszerügynökség, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinájával beolthatók legyenek a 12 és 15 
év közötti fiatalok. 
 
Szerbia júniusban sem nyithat új csatlakozási fejezetet 
Júniusban sem nyílik lehetősége Szerbiának új fejezeteket megnyitni az Európai Uniós csatlakozáshoz vezető 
folyamatban – így döntött a tagországok többsége. A szóban forgó harmadik és negyedik fejezet megnyitása kapcsán 
az volt a konklúzió, hogy Szerbia a tapasztalható előrelépések ellenére sem tudott kimagasló eredményeket felmutatni, 
elsősorban a jogállamiság tekintetében. Egyfajta kompromisszumos megoldásként, az országot ebben a helyzetben 
támogatni hivatott gesztusként ejtettek szót a június végén aktuális Kormányközi Konferenciáról, amelyen többek 
között az Unió új csatlakozási módszertanát is megvitatják. 
 
Májusban 0,5 százalékos inflációt jegyeztek Szerbiában 
Szerbiában idén májusban 0,5 százalékkal növekedett az infláció az áprilisi számokhoz viszonyítva, míg 2020 májusához 
képest 3,6 százalékos a növekedés. A fogyasztói árak a 2020 decemberében aktuális árakhoz képest 3,2 százalékkal 
emelkedtek 2021 májusáig. 
 
Szerbiában az ipari értékesítés áprilisban éves szinten 79,4%-kal nőtt 
Szerbiában az ipari értékesítés áprilisban éves szinten 79,4%-kal nőtt, miután az előző hónapban 33,4%-kal bővült. A 
belföldi ipari értékesítés 65,2%-kal emelkedett éves összevetésben áprilisban, míg a külföldön generált forgalom 
103,2%-kal nőtt. 
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Szlovákia 
 

Koronavírus-helyzet Szlovákiában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra 61-gyel, 391 210-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig egy nap alatt 8-cal, 12 464-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 5. óta csökkenő tendenciát 
mutat, jelenleg 1 149 aktív esetet tartanak nyilván. 
 

A 2021. áprilisi szlovák ipari teljesítmény 
Szlovákiában az ipar éves szinten több mint kétharmadával nőtt, alig, de még mindig elmaradt a pandémiát megelőző 
termelési szinttől. Éves összehasonlításban, 2021 áprilisában az ipari termelés ágai jelentősen nőttek, de a 15 ágból csak 
hat lépte túl a járvány előtti termelés szintjét. A legbefolyásosabb autógyártás, bár éves szinten a termelése 
megnégyszereződött, még mindig több mint 10%-kal marad el a két évvel ezelőtti mögött. Az ipari termelés (PP) 
áprilisban éves szinten 69% -kal nőtt. Tavaly a járvány gazdasági hatásai legsúlyosabban áprilisban mutatkoztak meg. A 
szezonális hatásoktól való kiigazítás után az ipari termelés 2021 áprilisában 1% -kal csökkent 2021 márciusához képest. 
Összesítve az év eleje óta az ipari teljesítmény 17,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 
 

Hatalmasak a bérkülönbségek 
A koronavírus-járvány kitörése óta – a szlovák gazdaság egészét tekintve – 2020 áprilisa számított a legrosszabb 
hónapnak. Azóta több tekintetben is javult a helyzet, a foglalkoztatottság szempontjából azonban nincs jelentős javulás. 
A foglalkoztatottság idén áprilisban is csupán az IT-ágazatban, és ott is alig 3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz 
képest. A szállodaiparban ezzel szemben továbbra is csaknem 20, a vendéglátásban 12, az építőiparban és a 
kereskedelemben 4–5, az iparban pedig 3 százalékkal maradt el az alkalmazottak száma az egy évvel korábbitól. A bérek 
szempontjából hatalmasak a kilengések, idén áprilisban is a vendéglátóiparban vállalkozók bántak a legszűkmarkúbban 
alkalmazottaikkal, az ágazatban 557 euró volt a havi bruttó átlagbér. A szállodaiparban ugyanez 700, az építőiparban 
801, a kiskereskedelemben 848, a közlekedésben és raktározásban 1097, az iparban 1263, a legjobban fizető IT-
ágazatban pedig 2189 euró volt. 
 

E-busz közlekedhet Szlovákia és Magyarország között 
Komáromban gyártott elektromos busz áll forgalomba Szlovákia és Magyarország között. Az autóbusz egy feltöltéssel 
300 kilométert képes megtenni. Az elektromos autóbusz Magyarországon, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. 
telephelyén készült, a volt Nokia-gyárban. A projektnek köszönhetően Komárom és Komárno településén egyaránt 
megújulnak az autóbusz-megállók és a végállomások. A buszmegállókba informatív okospanelek kerülnek, amelyekről 
az utasok friss és aktuális információkat kaphatnak a járatokról. 
 

Új fizetési szolgáltatás érkezik Szlovákiába 
A „vásárolj most, fizess később“ módszeren alapuló új fizetési szolgáltatás érkezik Szlovákiába, amely lehetővé teszi a 
fizetés elhalasztását legfeljebb 30 napig. A próbatesztelésbe az első e-shopokat már bevonták. Lényegében egy nulla 
kamattal és illetékkel rendelkező kölcsönről van szó.   A fizetési metódus lehetővé teszi, hogy az új ügyfelek legfeljebb 
150 euró értékben, míg a már meglévő ügyfelek maximum 300 euró értékben elhalasszák a fizetést. A termék 
kézbesítésekor minden vásárló kap egy QR-kódot, amit beszkennel és 30 napon belül kifizeti az árut. A bolttulajdonosok 
szerint az új fizetési módszer bevezetése után sokkal több terméket és szolgáltatást tudtak eladni. 
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Szlovénia 

 
Véget ért a járványhelyzet Szlovéniában 
Szlovéniában hivatalosan véget ért a járványhelyzet, de a kormány egyelőre nem enyhítette az érvényben lévő 
korlátozásokat. Továbbra is kötelező a maszk viselése nyilvános zárt térben, valamint a kulturális- és sporteseményeken, 
10 négyzetméteren pedig mindössze 1 személy tartózkodhat. Szabadtéren abban az esetben kell maszkot hordani, ha 
nem tartható be a 1,5 méter távolság. A rendezvények látogatottsága legfeljebb 75%-os lehet, amennyiben ülő 
rendezvényekről van szó, az asztalok között be kell tartani a 3 méter távolságot. A védőoltást eddig 769 248-an kaptak, 
közülük 551 906-an már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 44,5, illetve 32 százaléka. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma június 16-ra 83-mal, 256 784-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 
egy nap alatt 1-gyel, 4 409-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 
2 276 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
A magyar és a szlovén gazdaság egyre több szálon kötődik egymáshoz 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter június 17-én találkozott Zdravko Počivaląek szlovén gazdaságfejlesztési 
és technológiai miniszterrel Mariborban. A miniszter elmondta, hogy a legnagyobb magyar cégek folyamatosan növelik 
jelenlétüket és részesedésüket a szlovén piacon. Az OTP egy újabb szlovén bank megvásárlásával piacvezetővé lépett 
elő a szlovén bankszektorban. Egy vállalat felvásárlását követően a Mol Nyrt. pedig, immár 173 benzinkútjával, a második 
helyre lépett az üzemanyagkereskedő cégek között. A kapcsolatok további fejlődésének nagy lendületet fog adni a 
szlovéniai Muravidék és a magyarországi Rábavidék közös gazdaságfejlesztési programja, amelyhez a két kormány 
évente 4 milliárd forintos támogatást biztosít. 
 
Javított előrejelzésén a szlovén központi bank 
A Szlovén Nemzeti Bank jelentősen, 4,5 százalékról 5,2 százalékra javította az ország idei gazdasági növekedésére 
vonatkozó előrejelzését, jövőre pedig 4,8 százalékos növekedést jósol. Változatlanul hagyta azonban 2023-ra vonatkozó 
prognózisát, továbbra is arra számít, hogy a szlovén bruttó hazai termék (GDP) növekedési üteme 3,1 százalékra enyhül. 
Jozef Bradesko, a központi bank alelnöke felhívta a figyelmet a tartósan fennmaradó kihívásokkal teli környezetre és a 
nagyfokú bizonytalanságra. Úgy vélte, bár a koronavírus-járvány miatti bizonytalanság csökkent, de még mindig 
magasnak számít. Magas a bizonytalanság a geopolitikai fejlemények szempontjából is. 
 
A szlovén ipari termelés havi szinten 1%-kal nőtt áprilisban  
A szlovén ipari termelés értéke áprilisban havi szinten 1%-kal nőtt, miután márciusban havi összevetésben 1%-kal 
csökkent. Éves összehasonlításban az ipari termelés 35,9%-kal bővült éves szinten, a márciusi 8,5%-os éves növekedést 
követően. 2021 első négy hónapjában Szlovénia ipari termelése 10,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
 
A Huawei Szlovéniában hozza létre regionális elosztóközpontját 
A Huawei bejelentette, hogy Szlovéniában hozza létre regionális elosztóközpontját, ahonnan a közép- és délkelet-
európai országok piacait látja el termékeivel. A központ a ljubljanai Brnik repülőtér szomszédságában lesz. A hír horvát 
szempontból azért érdekes, mert ezzel a szlovéniai Koper kikötője, pontosabban konténerterminálja jelentős mértékben 
felértékelődik, és kíméletlen versenybe száll a hasonló fiumei létesítménnyel. 
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Európai Unió 

 
Biden Brüsszelben: tűzszünet jöhet a Kereskedelmi harcokban 
Új korszakra készül az EU és az Egyesült Államok vezetése a Trump-korszak feszültsége után. A kereskedelmi 
feszültségek kezelése mellett a legfontosabb kérdés az, hogyan tudják kezelni Kína felemelkedését. A keddi brüsszeli 
EU-Amerika csúcstalálkozón a felek megpróbálják lezárni az előző amerikai elnök, Donald Trump által kirobbantott 
kereskedelmi háborút. Az EU korábbi amerikai nagykövete szerint azonban nem lehet egycsapásra megoldani a 
problémát. 
 
Öt évre felfüggeszti a büntetővámokat az EU és az USA 
Az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodott, hogy öt évre meghosszabbítják az európai Airbus és az amerikai 
Boeing repülőgépgyártóknak nyújtott, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által tiltottnak minősített állami 
támogatások miatt egymás exportjára kivetett büntetővámok felfüggesztését - írja az MTI az Európai Bizottság 
tájékoztatása nyomán. 
 
Karnyújtásnyira az uniós Covid-útlevél 
Az Európai Unió vezetői (David Sassoli, az Európai Parlament, Ursula von der Leyen, a Bizottság és António Costa, a 
Tanács soros elnöke) aláírták a jogszabályt a digitális Covid-igazolványról, amely meg fogja könnyíteni a biztonságos 
utazást az EU-n belül a koronavírus-járvány alatt. A dokumentumokat a tagállamok fogják kiállítani, az egész unióban 
július elsejétől alkalmazzák. 
 
Az euróövezeti ipar brutális növekedést hozott, Magyarország sem maradt le 
Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) hétfőn kiadott jelentése szerint havi összevetésben szezonális 
kiigazítással számolva 0,8 százalékkal nőtt az euróövezet 19 tagállamának ipari termelése. Elemzők a márciussal 
megegyező értéket, 0,4 százalékos emelkedést vártak. Havi összevetésben a tőkejavak termelése 1,4 százalékkal, az 
energiáé 3,2 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkeké 3,4 százalékkal, a félkész termékeké pedig 0,8 százalékkal nőtt, 
míg a nem tartós fogyasztási termékek előállítása 0,3 százalékkal csökkent. 
 
Csaknem megállapodtak az EU-tagok a Közös Agrárpolitika reformjáról 
Az uniós tagállamok az eltérő hátterük és érdekeik mellett is rendkívüli kompromisszumkészséget tanúsítottak a hétfői-
keddi informális lisszaboni agrárminiszteri tanácskozáson, és emiatt a legtöbb kérdésben képesek voltak megállapodni, 
így reális, hogy a portugál soros elnökséget lezáró június végi tanácskozáson megszületik a Közös Agrárpolitika 
reformjáról szóló végső megegyezés – derült ki Feldman Zsoltnak, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért felelős államtitkárának kedd esti Facebook-videójából, illetve a tárca közleményéből. 
 
Kémkedés miatt kapott súlyos bírságot az Ikea Franciaországban 
A francia igazságszolgáltatás egymillió eurós (352 millió forintos) pénzbírsággal sújtotta az Ikea francia leányvállalatát 
kedden, és két év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint 50 ezer euró (17,6 millió forint) megfizetésére ítélte a cég 
egyik volt vezérigazgatóját. A vád szerint a vállalat több száz alkalmazottja után kémkedett 2009 és 2012 között. 
 
Tolongtak a befektetők az EU-s helyreállítási alap első kötvényéért, ingyenes lett a valaha volt legnagyobb ilyen 
kibocsátás 
Ma tartotta az Európai Bizottság a Next Generation EU helyreállítási programhoz kapcsolódó első kötvénykibocsátást 
és a befektetők világszerte hatalmas keresletet támasztottak a 0%-os kamatszelvényű papír iránt. Ennek hatására 
0,086%-os hozam mellett tudott kibocsátani 20 milliárd eurónyi kötvényt a testület, amiből majd a tagállamok az első 
finanszírozási részletet fogják megkapni azután, hogy jóváhagyják a fejlesztési tervüket. A mai volt Európában a valaha 
lebonyolított legnagyobb intézményi egyszeri forrásbevonás és az EU által egyetlen ügylet keretében bevont eddigi 
legnagyobb összeg. 
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Fontos korlátozásokat oldott fel Brüsszel: könnyebb lesz Amerikából Európába utazni 
Az Európai Unió eltörölheti a koronavírus-járvány kitörésekor bevezetett beutazási korlátozásokat az Egyesült 
Államokkal szemben – döntöttek szerdán a tagállamok brüsszeli nagykövetei. Így könnyebb lesz beutazni az EU-ba, 
eddig ugyanis csak különös esetben engedélyezték azt. 
 
Minden uniós tagállamot meglátogat az Európai Bizottság elnöke  
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minden tagállamot meglátogat, hogy közösen tekintsék át a 
koronavírus-járvány okozta károk helyreállításának finanszírozását szolgáló nemzeti terveket - ezt az uniós bizottság 
elnöke jelentette be szerdán Brüsszelben. 
 
Rendezné a kényszervállalkozók helyzetét az Európai Bizottság 
Rendezné a szabadúszó-kényszervállalkozók jogállását az Európai Bizottság. Európa-szerte több millió ember 
munkakörülményei javulhatnak a lépés következtében. Ételfutárok, Uber-sofőrök - sok millió európai dolgozik 
kényszervállalkozóként különféle internetes közvetítőoldalak segítségével. Ők általában jóval az átlag alatt keresnek, és 
a társadalombiztosításból, illetve a nyugdíjrendszerből is kimaradnak. Az Európai Bizottság a szakszervezetetekkel és a 
munkaadókkal konzultálva szeretné javítani a munkakörülményeiket. 
 
Az EU 14,7 milliárd eurót fordít a zöld és digitális átmenetre 2021-22-ben 
Az Európai Bizottság kedden elfogadta a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramjának 2021-2022-re szóló 
munkatervét, amelyben 14,7 milliárd euróval támogat olyan területeket, amelyek elősegítik a kettős - zöld és digitális - 
átmenetet az Európai Unióban írja az MTI. 
 
Nőtt az euróövezet áruforgalmi külkereskedelmi többlete 
Bázishatás miatt jelentősen megemelkedett az euróövezet áruforgalmi többlete az egy évvel korábbihoz képest az idén 
áprilisban az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat keddi jelentése alapján, a növekedés mértékbe azonban jóval 
elmaradt a piaci várakozásoktól. 
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FÁK-térség 

 
Oroszország: egyre kétségbeejtőbb a koronavírus helyzet, jön az újabb korlátozás 
Egy hónapon át tilos tömegrendezvényt tartani az orosz fővárost körülvevő Moszkva megyében a járványhelyzet 
romlása miatt - jelentette be Andrej Vorobjov, a régió kormányzója egy keddi tanácskozáson, miközben országos 
szinten ismét több mint 14 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. Vorobjov elmondta, hogy a régióban az elmúlt egy hét 
alatt csaknem a duplájára, 500-600-ról 800-950-re emelkedett a kórházba szállított új betegek száma. A mentőkhöz 
beérkező hívások száma eléri a 12 ezret a hétmillió lelket számláló régióban. Szergej Szobjanyin, a mintegy 12,5 milliós 
Moszkva polgármestere egy kórházlátogatás során robbanásszerű növekedésről beszélt, rámutatva, hogy az elmúlt tíz 
nap alatt mintegy 80 százalékkal, a június 5-én mért 5245-ről 6-7 ezerre nőtt a napi új esetek száma a fővárosban. 
 
Oroszország: már gyerekeken tesztelik a Szputnyik V vakcina orrspray verzióját 
Megkezdték a Szputnyik V vakcina orrspray változatának tesztelését. A különleges orrsprayt a 8 és 12 év közti 
gyermekeken tesztelik Oroszországban. A vakcinát fejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója, Alekszandr Gincburg 
elmondta, hogy az orrspray nem különbözik a hagyományos oltóanyagtól, és a gyerekeket ugyanazzal a vakcinával, csak 
tű helyett orron át kívánják védetté tenni. 
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Oroszország: új orosz vírusmutációk ütötték fel a fejüket, autót és lakást sorsolnak az oltási kedv erősítésére 
Az új koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában, amelyek tulajdonságait még 
tanulmányozzák – közölte Alekszandr Gincburg, az első orosz oltóanyagot, a Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja 
Intézet igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökséggel. Közben az országban jelentősen romlik a koronavírus-helyzet, 
február 13. óta nem volt napi 14 ezer új fertőzéses esetnél több és emiatt Moszkvában vasárnaptól visszaállítottak 
korábban már feloldott korlátozásokat. A fővárosban és környékén a helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy autó és lakás 
sorsolásába kezdtek a hatóságok, hogy erősítsék az oltakozási kedvet. 
 
Azerbajdzsán: Világbank támogatás 
A Világbank (IBRD) átfogó tervet jelentett be az azerbajdzsáni COVID-19 által jelentett fenyegetések felderítése, 
megelőzése és leküzdésére június 4-én. A terv azonnali támogatást nyújt Azerbajdzsánnak a COVID-19 betegek számára 
szolgáltatást nyújtó egészségügyi dolgozók kiegészítő fizetéseinek finanszírozására; orvosi kellékek, eszközök és 
berendezések beszerzésére; ideiglenes készpénzátutalásokra a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok számára. 
 
Azerbajdzsán: a vártnál kisebb lett a visszaesés 
Samir Sharifov azeri pénzügyminiszter értékelte az ország 2020-as gazdasági teljesítményét, mely szerint 2020-ban a 
GDP 5%-os csökkenését prognosztizáltak, azonban a kormány támogatási intézkedéseinek és az Állami Olaj Alapból 
elkülönített forrásoknak köszönhetően a csökkenés csak4,3%-os volt.  
 
Azerbajdzsán: koronavírus-helyzet 
Azerbajdzsán június 7-től elkezdte használni a Pfizer vakcinát a COVID-19 elleni immunizáláshoz. Június 10-től 
részlegesen megnyitottak a bevásárlóközpontok, edzőtermek és az imahelyek. 
 
Kazahsztán: növekedett a bruttó nemzetközi tartalék volumene 
Erbolat Dosszajev, a Kazah Nemzeti Bank elnökének tájékoztatása szerint az ország bruttó nemzetközi tartalékénak 
volumene 2016 szeptembere óta először 95 milliárd USD-re nőtt. A háttérben az arany árának emelkedése, a külföldi 
piacokon tapasztalható kedvező befektetési helyzet és ennek eredményeként a Nemzeti Alap eredménynövekedése áll. 
A beszámoló szerint a 2021. májusi infláció 7,2%-ra nőtt. 
 
Kazahsztán: EBRD környezetvédelmi projekt finanszírozás az atiraui finomítóban 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 80 millió USD összértékben finanszírozza az atiraui olajfinomító 
szennyvíztisztító létesítményeinek korszerűsítését és a párolgási területek helyreállítását, áll a KazMunayGas nemzeti 
vállalat sajtóirodájának közleményében. A megállapodás értelmében a KazMunayGas garanciát vállal az EBRD-nek az 
Atirau finomító által vállalt kötelezettségekre. A projektet futamideje 2023-ig tart. 
 
Kazahsztán: felére csökkenhet a folyó fizetési mérlegének hiánya 2021-ben 
A Kazah Nemzeti Bank előrejelzése szerint az ország folyó fizetési mérlegének hiánya ebben az évben 50%-kal csökken. 
A szakemberek 60 USD/hordó éves olajár mellett a folyó fizetési mérleg hiányának felére csökkenését várják; a 2020-as 
6,3 milliárd USD-ről 2021-ben 3,6 milliárd USD-ra. 65 USD ár mellett a hiány becslések szerint 75%-kal, 1,5 milliárd USD-
re csökkenhet 2021-ben. 65 USD feletti ár esetén a folyó fizetési mérleg 2022-ben már kiegyensúlyozott lesz. 
 
Kazahsztán: 3,7% -kal csökkent a külkereskedelmi forgalom 
2021. január-április eredményei szerint Kazahsztán külkereskedelmi forgalmának volumene 28,11 milliárd dollár volt, 
ami 3,7% -kal kevesebb, mint 2020 azonos időszakában. Erről a Nemzeti Statisztikai Hivatal számolt be. A beszámolási 
időszak alatt az export 11,8% -kal, 16,7 milliárd dollárra, az import 11,5% -kal, 11,39 milliárd dollárra csökkent. 2021 
január-májusában a kiskereskedelem volumene 7,5% -kal, 4,1 billió tenge-re (9,6 milliárd dollár), a nagykereskedelem - 
8,3% -kal, 9,091 billió tenge-re (21,3 milliárd dollár) nőtt. Az első öt hónapban a teherforgalom volumene 0,4% -kal, 228,6 
milliárd tonnakilométerre, az utasforgalom 51,6% -kal, 34,4 milliárd utaskilométerre csökkent. 
 
Kirgizisztán: 20 millió dollárt kap a koronavírus elleni oltásra  
A Világbank 20 millió dollárt (1,44 milliárd rubel) biztosít a kirgiz kormány számára koronavírus-fertőzés elleni vakcina 
megvásárlásához. Erről a bank sajtószolgálata számolt be. A pénz felét támogatás formájában, a fennmaradó 10 millió 
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dollárt (722 millió rubel) - kölcsönként 38 éves időtartamra, évi 0,75% -kal és hatéves türelmi idővel adják. Az alapokat a 
jelenlegi "sürgősségi COVID-19 projekt Kirgizisztánban" keretében osztják el. A kirgiz kormány a koronavírus elleni 
vakcinákat kíván vásárolni, és a lakosság 45% -át ingyen oltja be. 
 
Üzbegisztán: 100 millió dolláros hitel városfejlesztésre 
A Világbank Igazgatósága 100 millió dolláros hitelt hagyott jóvá üzbég városfejlesztésre - közölte a bank sajtószolgálata. 
A kölcsönt a „Középvárosok átfogó fejlesztése” projekt keretében nyújtották. További forrásokat fordítanak a városi 
infrastruktúra fejlesztésére és a közművek javítására Kaskadarya és Surkhandarya régiókban. Tervezik a vízellátás és a 
csatornarendszer fejlesztését, az áramellátó rendszer, az autópályák és a gyalogos zónák rekonstrukcióját. Ezen felül 
tervezik az energiahatékonyság javítását, valamint a parkok és utcák javítását. 
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Nur-Szultán 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
https://portfolio.hu 
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Kína 

 
Így drágulhatnak a Kínából rendelt kütyük 
A Magyar Posta megújítja vámügynöki szolgáltatásának díjazását július 1-től, mert ekkortól megszűnik az Európai Unión 
kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége és vámeljárás, valamint áfafizetési kötelezettség lép 
fel - közölte a társaság szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint az Európai Unión kívülről rendelt termékek alapvetően 
áfa- és vámkötelesek jelenleg is, hiszen az uniós vámhatáron kívülről érkeznek, ugyanakkor jelenleg az uniós jogszabály 
értelmében a 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentességet élveznek. Ez a mentesség szűnik meg július 1-től, ami 
nem csupán áfafizetési kötelezettséget jelent, hanem egyúttal kötelező vám elé állítást is. A 22 eurónál nagyobb értékű 
termékekre vonatkozóan a Magyar Posta eddig is végzett vámkezelést, egységesen 3500 forintért. 
Kína cáfolja, hogy radioaktív gáz szivárgott volna ki atomerőművéből 
Kína elismerte a délkelet-kínai Tajsan atomerőmű kisebb meghibásodását, ám határozottan cáfolta, hogy a hiba 
bármilyen radioaktív gáz kiszivárgását eredményezte volna. A kínai ökológiai és környezetvédelmi minisztérium szerdai 
közlése szerint az erőmű egyik reaktorának primer hűtőkörében a szokásosnál magasabb sugárzási szintet mértek 
ugyan, ám a radioaktivitási szint még így is a biztonságos határértéken belül maradt. A minisztérium a WeChat kínai 
közösségi alkalmazáson működő, hivatalos oldalán megjelent közleményében tudatta, hogy néhány üzemanyagrúd 
károsodása okozta a sugárzási szint megemelkedését. 
 
Kína három asztronautát küld az űrállomására 
Kína három asztronautát küld fel csütörtökön a kialakítás alatt álló űrállomására - adta hírül a kínai sajtó a Kínai Emberes 
Űrrepülésért Felelős Ügynökség (China Manned Space Agency, CMSA) szerdai bejelentésére hivatkozva. A Sencsou-12 
nevű űrhajó a háromtagú legénységet helyi idő szerint csütörtök reggel 9 óra 22 perckor, egy Hosszú Menetelés-2F 
hordozórakéta segítségével juttatja fel a Tienho (Mennyei harmónia) űrállomás központi kabinjához. 
Az űrhajósok, akik közül ketten már korábbi űrmissziókon is részt vettek, három hónapot töltenek majd az űrállomáson, 
ahol egyebek mellett javítási és karbantartási munkát végeznek.  
 
FORRÁS: 
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Törökország 
 

Koronavírus-helyzet Törökországban 
Az országban június 16-ra 6 221-gyel, 5 348 249-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma 
és 71-gyel, 48 950-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20. 
óta csökkenő tendenciát mutatott, de június 13. óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 83 645 aktív esetet tartanak 
nyilván.  
 
Közzétette friss előrejelzéseit a török jegybank: gyengébb líra, magasabb infláció jöhet 
Az inflációs várakozást 13,8%-ról 14,5%-ra módosította a jegybank, azaz magasabb áremelkedésre számít, mint a 
korábbi előrejelzésében 2021 végén. Felfelé módosította a növekedési előrejelzését is a török jegybank, a korábban várt 
4,3%-os növekedés helyett most 4,9%-ot várnak. Továbbá módosított az árfolyam-előrejelzésen is: az eddigi 8,72-es 
dollár/líra árfolyam helyett most 8,95-os jegyzést vár 2021 végére a jegybank. 
 
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogannal tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török államfővel tárgyalt Brüsszelben, a NATO június 14-i 
csúcstalálkozójának előestéjén. A megbeszélésen, amelyen részt vett Szijjártó Peter magyar, valamint Mevlüt 
Cavusoglu török külügyminiszter is, a kétoldalú katonai és védelmi ipari együttműködésről, valamint a gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről volt szó. 
 
Törökország költségvetési egyenlege a január-májusi időszakban 880 millió dolláros hiányt mutat 
A január-májusi időszakban 7,5 milliárd török líra (mintegy 880 millió dollár) volt a költségvetési hiány, mely jelentős 
javulást jelent az előző év azonos időszakában mért 90 milliárd török lírás hiányhoz képest. Törökország költségvetési 
bevételei éves szinten 39,4%-kal, 542,4 milliárd török lírára (63,5 milliárd dollár) nőttek 2021 első öt hónapjában. Az 
ország költségvetési kiadásai 550 milliárd török lírát (64,4 milliárd dollárt) tettek ki, ami 14,8%-kal több, mint egy évvel 
ezelőtt. 
 
Törökország ipari termelése áprilisban nőtt 
Törökországban a naptárhatással kiigazított ipari termelés 66 százalékkal nőtt áprilisban az előző év azonos hónapjához 
képest. A javulás főként a feldolgozóipar fellendülésének volt köszönhető - az iparági index áprilisban éves szinten 72,3 
százalékkal emelkedett. 
 
Törökország kiskereskedelmi forgalma áprilisban 42%-kal nőtt 
Törökországban a kiskereskedelmi értékesítési volumene, 41,7%-kal nőtt éves szinten áprilisban a koronavírus-járvány 
közepette. A gépjármű-üzemanyagok nélkül a nem élelmiszer-értékesítés 74,6%-kal emelkedett, míg a gépjármű-
üzemanyag-értékesítés 38,5%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. 
 
FORRÁS: 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Nőtt az ipari termelés az USA-ban 
A vártnál erősebb ütemben nőtt az ipari termelés és az ipari kapacitások kihasználtsága az Egyesült Államokban 
májusban, miután meglódult az autógyártás, de a nyersanyag- és munkaerőhiány továbbra is visszafogja a 
feldolgozóipart. 
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Már csak 20%-kal marad el az amerikai repterek forgalma a járvány előtti szinttől 
Az amerikai repülőtereken vasárnap a járvány kitörése óta először haladta meg a 2 milliót a napi utasok száma, ezzel 
már csak 545 ezerrel volt kisebb a napi utasszám, mint 2019-ben. Ahogy az alábbi hétnapos átlagokat mutató grafikonon 
is látszik, 2020 azonos időszakában még az 500 ezret sem érte el a repülőtéri ellenőrzőpontokon áthaladó utasok száma, 
így a vasárnapi kétmilliós adat több mint négyszeres növekedést jelent tavalyhoz képest. 
 
Már 600 ezer áldozata van a koronavírusnak az Egyesült Államokban 
Átlépte a 600 ezret a koronavírus áldozatainak száma az Egyesült Államokban a Johns Hopkins Egyetem összesítése 
szerint. Bár ez a legmagasabb szám a világ országai közül, az utóbbi időben jelentősen mérséklődött a járvány az 
országban az oltási program eredményei miatt. Az amerikai felnőttek több mint fele már mindkét dózist megkapta 
valamelyik vakcinából, így a napi halálozás átlaga most nagyjából 340 fő a januári 3400-hoz képest. A legrosszabb 
napokon egy nap alatt 300 ezer fertőzöttet regisztráltak az országban, most ez a szám 15 ezer körül alakul. 
 
Fontos felfedezés jött a koronavírus-járvány kezdetéről: már jóval korábban cirkulált Amerikában a fertőzés, mint hittük 
A Klinikai Fertőző Betegségek című orvosi szaklapban kedden megjelent egy olyan tanulmány, amely szerint már 
legalább több héttel korábban ott cirkulált a SARS-CoV-2 koronavírus az Egyesült Államok legalább öt tagállamában, 
mint ahogy azt hivatalosan első fertőzéses esetszámokként megtalálták, illetve bejelentették. Az utólagos vérminta-
elemzések során ugyanis hét olyan embernél mutatták ki a vírusfertőzést, akik nagy eséllyel már 2019 végén 
megfertőződhettek, csak nem tudtak róla, noha az első igazolt pozitív esetet az egész Egyesült Államokban csak 2020. 
január 19-én diagnosztizálták. 
 
Ázsiára fókuszálna az amerikai hadsereg 
 Az Egyesült Államok hadserege növelni szeretné a jelenlétét a csendes-óceáni térségben. A régió amerikai parancsnokai 
így a Kongresszushoz és Biden elnökhöz fordulnak, hogy megkapják a kellő támogatást.  
 
Bibliai csapás sújtja az USA keleti részét 
Sokaknak nem hiányzott a meglévő nyűgök mellett egy kabócarajzás, mások viszont alig várták, hogy 17 év után újra 
ellepjék az énekes kabócák az Amerikai Egyesült Államok keleti államait. Sok ínyenc étterem számára ünnepi ez a 
szezon. 
 
Koronavírus: Amerikát is letarolhatja az indiai mutáns 
Amerikai szakértők attól tartanak, hogy hamarosan a delta nevű, indiai eredetű variáns lehet a legelterjedtebb - Nagy-
Britanniához hasonlóan - az Egyesült Államokban is a koronavírus változatai közül, és ősszel újabb járványhullámot 
okozhat - adta hírül hétfőn az AP amerikai hírügynökség. 
 
Putyin-Biden csúcs az orosz-amerikai kapcsolatok mélypontján 
A kiszámíthatóság és a stabilitás megteremtésének szándékával utazik az amerikai az orosz elnökkel folytatott genfi 
csúcstalálkozójára. Putyin ugyanakkor azt reméli, hogy színes egyéniségű elődjétől eltérően a profi politikusnak számító 
Biden nem hoz impulzív döntéseket. A június 16-i csúcsértekezletet megelőző, gyakran személyeskedő, éles adok-kapok 
kínossága mellett az ukrán helyzet, a kiberbűnözés, a fegyverzetellenőrzés vagy éppen a konzulátusok kölcsönös 
újranyitása az a kérdés, amelynek a tisztázása kecsegtet némi reménnyel. 
 
Globálisan is negatívan hathatnak Biden adóváltoztatásai 
Könnyen lehet, hogy ha a Biden-adminisztráció adóemelési tervei részben vagy egészben megvalósulnak, nem a kívánt 
eredményt fogják meghozni Egyesült Államok gazdaságának. Lehetnek olyan vállalati iparágak, illetve személyek, akik 
annak ellenére, hogy az adminisztrációnak nem célja hátrányba hozni őket, közvetetten mégis vesztesei lesznek az 
intézkedéseknek. 
 
Washington félmilliárd, London 100 millió adag vakcinát adományoz 
Az Egyesült Államok 500 millió adag koronavírus-oltóanyagot vásárol a Pfizer gyógyszeripari csoporttól, és azt a 
rászoruló országoknak adományozza – jelentette be Joe Biden. Az amerikai elnök közölte: a vakcinák szállítása már 
augusztusban megkezdődik. Az idén 200 millió, 2022 első felében 300 millió adag jut el a rendeltetési helyére. Joe Biden 
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a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7), hivatalosan pénteken kezdődő háromnapos csúcstalálkozójára érkezett az 
Egyesült Királyságba. Korábban számos bírálat érte az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát is a vakcina-export hiánya 
miatt. 
 

Figyelmetlenség miatt megy 60 millió J&J-vakcina veszendőbe az USA-ban 
60 millió adag Johnson & Johnson vakcina visszatartását kéri az amerikai gyógyszerfelügyelet. A The New York Times 
értesülései szerint az oltóanyagokat abban a baltimore-i gyárban állították elő, ahol márciusban fedezték fel, hogy a 
munkások az AstraZeneca gyártásához használt összetevőt kevertek a Johnson&Johnson egydózisú vakcinájába. 
 

Jön az újabb 90%-os hatékonyságú koronavírus-vakcina 
Rendkívül hatékony a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által kifejlesztett, koronavírus elleni kétdózisú vakcina 
- ez derült ki a vállalat által hétfőn nyilvánosságra hozott kísérleti eredményekből. A vizsgálatok - amelyekben 29 960-
an vettek részt az Egyesült Államokban és Mexikóban - kimutatták, hogy az oltóanyag összességében 90,4 százalékos 
hatékonyságú, a mérsékelt és súlyos betegségekkel szemben pedig 100 százalékos védelmet nyújt. 
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Kanada 

 

Kanada vezeti a világranglistát a lakosság átoltottságában 
Lassul a koronavírus terjedése a világban. Eddig 176 millió ember fertőződött meg, akik közül 3 millió 800 ezren bele is 
haltak a betegségbe. Sok szakértő szerint azonban a valós számok ennél magasabbak. Pontosabb adatok állnak 
rendelkezésre az oltásokról, amelyek terén már Kanada vezeti a világranglistát. Az Oxfordi Egyetem statisztikai 
portáljának összesítése szerint ott már a teljes lakosság 65 %-a kapott legalább egy oltást, míg a korábbi rekorder 
Izraelben másfél százalékkal kevesebben. Utánuk az Egyesült Királyság következik. Magyarország az előkelő hetedik 
helyen áll, míg az Egyesült Államok a nyolcadik. 
 

Hamarosan digitális személyi igazolvánnyal azonosíthatják magukat a kanadaiak 
Mivel a gazdaság Kanadában is újraindulni látszik, a biztonság és adatok védelmének garantálása elengedhetetlenné 
vált. Az oltási igazolvány jelenleg a gazdasági fellendülés felgyorsításának fő eszközeként szolgálhat. Kanada 
adatvédelmi biztosai elmondták: az adatvédelemnek prioritást kell élveznie, mivel a kormány és a vállalkozások a Covid-
19 vakcina útleveleket tekintik a normális élethez való visszatérés kulcsának, így az igazolványok mögött állók 
személyazonosságát mindenképp meg kell védeni. 
 
Kanada és az Egyesült Királyság hamarosan nagy üzletet hozhat össze 
Az Egyesült Királyság és Kanada kormánya vállalják, hogy megduplázzák erőfeszítéseiket egy kereskedelmi egyezmény 
létrehozására - írja a Reuters. Justin Trudeau kanadai, és Boris Johnson brit miniszterelnök úgy nyilatkoztak, hogy a 
megkötendő kereskedelmi egyezmény hatalmas potenciális előnyökkel járna. A felek egy átfogó kereskedelmi 
egyezményt szeretnének tető alá hozni, a lehető leghamarabb. A két miniszterelnök egyben Kínáról és Iránról is 
egyeztetett. 
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Latin-Amerika 

 
Koronavírus: már terjed a dél-amerikai lambda variáns 
Speciális megfigyelés alatt tartja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus eddig főként Latin-Amerikában 
megjelent lambda elnevezésű változatát. Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint ezt a változatot eddig 29 országban 
azonosították. A Lambda variánst először Peruban azonosították 2020 augusztusában. Április óta Peruban a megvizsgált 
Covid-fertőzések 81 százalékát okozta a lambda variáns. Argentínában és Chilében az elmúlt két hónapban ez az arány 
az összes fertőzött mintegy egyharmada volt. Chilében a fertőzések 32 százalékát okozta ez a variáns, amelynél csak az 
elsőként Brazíliában azonosított Gamma változat aránya jelentősebb. 
 
Kijózanító példa: Chile  
Chile a világ élmezőnyébe tartozik az átoltottságot tekintve, az országban lakosságarányosan több embert oltottak be, 
mint Magyarországon. A magas átoltottság viszont nem volt képes fékezni a járványt - az egészségügyi rendszer a 
kapacitásai határain van, az esetszámok és a napi új halálozások magas szinten stagnálnak. A rendkívül aggasztó helyzet 
sokakban ébreszthet gyanút az oltások hatásosságával kapcsolatban, a probléma legfőbb okozója viszont nem a 
vakcinahatékonyságban keresendő, az oltások többségében erős védelmet adnak az országban. 
 
Koronavírus: megint kezd bedurvulni a járvány Brazíliában 
Rohamosan emelkedik mind a napi új koronavírus-fertőzöttek, mind pedig a járvány halottjainak száma Brazíliában. 
Keddről szerdára több mint 95 ezer új fertőzést és 2997 halálesetet regisztráltak. A fertőzésszám csaknem 20 százalékkal 
emelkedett egyetlen nap alatt, mivel hétfőről keddre 80 ezer körüli volt az újonnan regisztrált eset. Az elhunytak száma 
ugyancsak 20 százalékkal nőtt, mivel keddre nem egészen 2500-an vesztették életüket a kór miatt. A világon az Egyesült 
Államok 600 ezer halottja után a latin-amerikai ország vesztette el legtöbb lakosát - eddig 493 693-at - a koronavírus-
járványban. 
 
Megint pénzbüntetéssel sújtották Jair Bolsonarót, mert nem viselt szájmaszkot 
Ismét pénzbüntetéssel sújtották Jair Bolsonaro brazil elnököt, mert a koronavírus-járvány miatt előírt óvintézkedéseket 
megszegve nem viselt szájmaszkot egy rendezvényen. A beszámoló szerint nem viseltek maszkot egy több ezer 
támogatót felvonultató motorkerékpáros tömegrendezvényen Sao Paulo városban, amivel megsértették az állami 
egészségügyi előírásokat. Bolsonaro alig három héttel ezelőtt motorkerékpáros túrán vett részt Rio de Janeiróban, ahol 
úgy mondott beszédet támogatói előtt, hogy száját és orrát nem takarta el maszk. Két nappal korábban Maranhao állam 
kormánya is megbírságolta Bolsonarót, mert Acailanda városban híveinek tömeggyűlésén sem viselt maszkot. 
 
Castillo lehet Peru elnöke 
Pedro Castillo nyerte az elnökválasztást Peruban. A dél-amerikai ország választási irodája közölte, hogy a múlt heti 
választáson a baloldali Szabad Peru párt jelöltje a szavazatok 50,12 százalékát szerezte meg, a konzervatív Keiko 
Fujimori 49,87 százalékot kapott. A több mint 17 millió voksból csupán 44 ezer szavazat döntött Castillo javára. Az 
eredmény még nem hivatalos, mert kivizsgálják a jobboldali jelölt panaszait. Mindkét perui elnökjelölt hívei tüntettek az 
országos választási iroda épülete előtt Limában. Követelték, hogy végre hirdessék ki az eredményt, csaknem másfél 
héttel az elnökválasztás után. 
 
Costa Rica visszaküldte a Sinovac vakcináit, mert nem elég hatékonyak 
A klinikai vizsgálatok tanulmányozása után úgy döntöttek, hogy visszautasítják a kínai Sinovac vakcina szállítását – 
jelentette be szerdán a costa rica-i egészségügyi hatóság. Latin-Amerikában több ország is rendelt a kínai gyártó 
oltóanyagából, a tapasztalatok felemásak. Chilében a gyanú szerint éppen a kínai oltóanyag okozta részben a járvány 
újbóli megugrását. Uruguay viszont saját lakosságán tesztelte a Sinovac hatékonyságát és arra jutott, hogy 90%-os a 
vakcina. 
 
Új rekordon tombol a járvány Kubában 
Kubában rekordot döntött vasárnapra a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 1470 esetet jegyeztek fel, amire a járvány 
kezdete óta nem volt példa. A kubai egészségügyi minisztérium közlése szerint szombatról vasárnapra 12 beteg hunyt 
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el, velük a szigetországban a járvány halottjainak száma 1087-re emelkedett. Továbbra is Havanna a járvány fő góca, a 
kormány sürgősségi oltási hadjáratot szervezett a fővárosra összpontosítva kubai vakcinákkal: Abdala és Soberana 02 
nevűekkel. A 11,5 millió lakosú szigetországban eddig 1,9 millióan kaptak legalább egy oltást. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Dél-Afrika: koronavírus-helyzet 
A naponta jelentett új fertőzések átlagos száma Dél-Afrikában több mint 4800-mal nő az elmúlt 3 hétben, ami a korábbi 
csúcs 25% -a – jelentette a Reuters június 16-án. A COVID-19 fertőzések növekszenek Dél-Afrikában, átlagosan 8 144 új 
fertőzésről számoltak be naponta. Ez a csúcs 43% -a - a legmagasabb napi átlag január 11-én volt. Az országban a járvány 
kezdete óta 1 761 066 fertőzést és 58 087 koronavírus okozta halálesetet jelentettek. 
 
Etiópia: EU-Etiópia 8. cikke szerinti politikai párbeszéd 
Koppány Attila nagykövet részt vett az EUDEL szervezésében június 10-én megrendezett EU-Etiópia 8.cikke szerinti 
politikai párbeszéden, amelyen az EU-nak és tagállamaikat képviselő misszióvezetőknek lehetősége nyílt a partnerség 
elmélyítésére, a belpolitikai helyzet megértésére és az uniós értékek előmozdítására. Az etióp kormányt Demeke 
Mekonnen miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter képviselte. 
 
Etiópia: az Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) etiópiai bejegyzésének elősegítése 
A misszióvezető 2021. június 9-én felkereste hivatalában a Külügyminisztérium Európai Főigazgatóságának vezetőjét, 
hogy elhárítsa az utolsó akadályt Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete, a 
magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) etiópiai bejegyzési folyamata elől.  
 
Etiópia: Nagyköveti találkozó Surafel Tilahun etióp üzletemberrel.  
Koppány Attila nagykövet június 7-én személyes egyeztetést folytatott Surafel Tilahun etióp üzletemberrel a magyar 
vízipari kapacitások felhasználását érintő projektekről Etiópiában, illetve egyéb üzleti lehetőségek beazonosításáról 
magyar cégek bevonásával. A találkozóalkalmával megállapodás született arról, hogy szeptember végén etióp üzleti 
delegáció utazik Magyarországra, hogy tárgyalásokat folytasson –a már korábban beazonosított –magyar vízipari és 
turisztikai cégekkel. 
 
Etiópia: koronavírus helyzet 
Az Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint az országban június 11-ig 273.175 koronavírusos esetet 
regisztráltak, 4220-an haltak meg a fertőzés következtében és 247.502-en gyógyultak ki belőle. Etiópiában továbbra is 
rendkívül alacsony számban tesztelnek (napi 5000 körül), miközben a COVAX program keretében rendelkezésre 
bocsájtott oltóanyagokat az etióp kormány már felhasználta. 
 
Covid: feloldatná a szabadalmi védettséget az EP, Afrikában is gyártatnának vakcinát 
Az Európai Parlament (EP) a nagyarányú globális oltottság eléréséhez az Egyesült Államok által is támogatott 
szabadalom-feloldást javasolja. Az EP 355 szavazattal - 263 ellenszavazat és 71 tartózkodás mellett - elfogadott 
állásfoglalásában javasolja, hogy induljon tárgyalás a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsában azért, hogy a 
koronavírus-oltóanyagok ideiglenesen mentesülhessenek a szabadalmi védettség alól. Ennek célja, hogy világszerte 
jobban hozzá lehessen férni a COVID-19-cel kapcsolatos megfizethető egészségügyi termékekhez, valamint könnyebb 
legyen megszüntetni a globális gyártás akadályait és az ellátási hiányt. 
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Afrikában most kellene igazán az oltás 
Egyre több jele van a harmadik hullám beköszöntének, miközben az oltásínség nem csökken a kontinensen. Nyolc afrikai 
országban is harminc százalékkal emelkedett egy hét alatt a felfedezett koronavírusos esetek száma: az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerint nagyobb szükség van vakcinára a kontinensen most, mint valaha volt. 
 
Uganda: növekszik a Covid-19 esetek száma, riasztó halálozási arányokkal 
Uganda a világjárvány kezdete óta egyetlen nap alatt regisztrálta a legtöbb Covid-19 esetet június 11-én. Az 
egészségügyi minisztérium szerint 8476 emberből 1438-nál lett pozitív a vírusteszt, ami 17% -os fertőzési arányt jelez. 
Mint az afrikai kontinens számos országában, Ugandában is nagyon lassan halad a Covid-19 elleni oltás: a 45 millió lakosú 
országban alig 750 000 ember kapott egy oltást, míg kettőt mindössze 35 ezren. 
 
Mobilizálják az időskorral élőket Izraelben 
Az új, sokoldalú telefonos alkalmazás még azt is lehetővé teszi, hogy digitális nyugdíjasigazolványt állítsanak ki egy saját 
maguk által feltölthető, naprakész fényképpel — írja a The Jerusalem Post. Az „Senior Citizen Widget” elnevezésű 
alkalmazás a héten indul. Kifejezetten az idősek számára fejlesztették ki, és egyedülálló tartalmakat és szolgáltatásokat 
tesz elérhetővé és hozzáférhetővé számukra egyszerű és közérthető módon. 
 
Megtörte a tűzszünetet a Hamász, válaszcsapást mért a dzsihadistákra Izrael 
Izrael szerdára virradó éjjel légi csapásokat mért a Gázai övezetben a Hamász palesztin dzsihadista szervezet katonai 
létesítményeire válaszul arra, hogy kedden a Gázai övezetből a Hamászhoz köthető szélsőségesek gyújtószerkezetekkel 
felszerelt léggömbök tucatjait indították Izraelbe. A léggömbök legalább 25 helyen okoztak tüzet zsidó települések 
földjein. Ezek voltak az első incidensek május 21-e óta, amikor tűzszünettel véget vetett Izrael és a gázai szélsőséges 
iszlamista szervezet a május első felében folyt, 11 napos légi háborúnak, amelyben a Hamász rakéták százaival támadta 
Izraelt, az pedig légitámadásokkal válaszolt. Izrael nyilatkozatban megerősítette szerda hajnalban légitámadásai hírét. 
 
Izraelben mától zárt térben sem kell maszkot viselni 
A kötelező maszkviselés eltörlésével a helyiek az utolsó jelentős korlátozásnak is búcsút inthetnek. Izraelben 
folyamatosan csökken a koronavírus-fertőzöttek száma, az utóbbi időben mindössze napi egy beteget regisztráltak, így 
az ország vezetése úgy döntött, hogy megszüntetik a kötelező maszkviselést a zárt terekben is. 
 
„Izrael 3.0.” – kicsoda Naftali Bennett? 
Vallásos-nemzeti, nagycsaládos, milliárdos politikus, aki egykor Netanjahu kabinetfőnöke volt, s most kiütötte 
hatalomból korábbi mentorát: Naftali Bennett lett Izrael új miniszterelnöke. Véget ért Benjamin Netanjahu 12 éves 
kormányzása Izraelben, az új miniszterelnök a vallásos-nemzeti Naftali Bennett lett, aki Jair Lapiddal, a Jes Atid centrista 
párt elnökével kötött rotációs megállapodás értelmében két évre kapta meg a miniszterelnöki széket. De kicsoda Naftali 
Bennett, és mire lehet számítani tőle? 
 
Saját vakcinájával veszi fel a küzdelmet a vírus ellen Irán 
Az oltóanyag neve COVIran Barekat, kifejlesztője az iráni Shifafarmed cég. A vakcina elölt víruson alapul, 
hatásosságának és biztonságosságának tesztelése tavaly december végén kezdődött. Az iráni egészségügyi 
minisztérium közlése szerint a jövő héten a perzsa országba érkezik az első szállítmány abból a vakcinából, amelyet Irán 
Kubával közösen fejlesztett ki. Irán a COVAX nemzetközi oltóprogram keretében 82 millió lakosának legfeljebb a felét 
tudná beoltani. 
 
Szaúd-Arábia nem engedi be a külföldieket a legnagyobb muszlim zarándoklatra 
A koronavírus-járvány miatt a tavalyi évhez hasonlóan bár nagyobb számban, de még mindig csak saját, szaúdi 
állampolgárai vehetnek részt az idei mekkai zarándoklaton. Az idei 60 ezres megengedett létszám mindenképp enyhítés 
a tavalyi előírásokhoz képest: akkor csak ezer zarándok számára engedélyezték a belépést a mekkai nagymecsetbe. Az 
idei haddzs csak július közepén kezdődik, azonban a közleményt már most nyilvánosságra hozták, hogy az eljuthasson 
a muszlim többségű országok közvéleményéhez, azért, hogy azok állampolgárai ne is induljanak el a zarándoklatra. 
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Dubaj a világ start-up fővárosa szeretne lenni 
A Nyugat és Kelet találkozási pontjánál fekvő Dubaj páratlan nemzetközi környezetet nyújt. Korábban a gazdaság 
olajalapú volt, mára ez a város GDP-jének kevesebb mint egy százalékát adja. A városállam szeretne a világ start-up 
fővárosává válni. Az idei év első negyedévében Dubajban több mint 15 ezer új engedélyt bocsátottak ki. Ez 19 százalékos 
növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az idei évben kereskedelmi, turisztikai és ipari tevékenység 
végzésére adtak ki engedélyeket. 
 
Gigantikus veszteséget szenvedett el az Emirates, pedig a dolgozók harmadát leépítette 
A koronavírus-járvány az Emirates légitársaságot sem kímélte, a dubaji cégcsoport összességében több milliárd dollár 
veszteséggel zárta a március 31-én zárult pénzügyi évét - írja az Airportal. A légitársaságot is magába foglaló csoport 6 
milliárd dolláros hiánnyal zárta az évet az egy évvel korábbi 456 milliós nyereség után. Ebből 5,5 milliárd a légicég 
vesztesége, miközben 2019-ben még 1,1 milliárdos nyereséget produkált, és az elmúlt harminc évben nem volt példa 
negatív eredményre. 
 
Ismét kiújult az Izrael és Hamász közötti konfliktus 
Zászlós felvonulást tartottak Jeruzsálemben az izraeli telepesek, amit a Hamász és a kelet-jeruzsálemi palesztinok 
provokációnak tartottak. Jeruzsálem több pontján is összecsaptak az 1967-es izraeli győzelmet ünneplő felvonulók és az 
arabok, ahogyan a Hamász és az izraeli légierő is ismét csapásokat mértek egymásra. Azok után, hogy májusban egy 
tizenegy napos háborút viseltek egymás ellen a felek, hiába állapodtak meg a tűzszünetben, úgy tűnik, hogy nem tartott 
sokáig az egyezmény. 
 
Folyamatos tüntetések a rendőri brutalitás ellen Tunéziában 
Az arab tavaszt elindító országban 2011 óta is folyamatosak voltak a demonstrációk, ám az elmúlt hetekben szinte 
naponta mentek utcára a tüntetők. Az ok: a rendőrségi fogdákban rejtélyes okból meghalt, illetve az utcán megalázott, 
megvert ellenzékiek ügye. Az észak-afrikai országban az utóbbi hetekben több titokzatos haláleset is borzolja a 
kedélyeket: több fiatalember azután halt meg, hogy a rendőrség őrizetbe vette őket. 
 
Visszalépett az iráni elnökválasztás egyetlen reformer jelöltje 
Visszalépett az iráni elnökválasztás egyetlen reformer jelöltje szerdán, a kampány utolsó napján az állami média 
jelentése szerint, az AP hírügynökség pedig valószínűnek tartja, hogy a 64 éves Mohszen Mehralizadeh ezzel az egyetlen 
mérsékelt jelölt, Abdolnaszer Hemmati esélyét akarja növelni. Bár az iráni elnökválasztásra általában több százan 
jelentkeznek, az idén rekordszámban, eredetileg csaknem hatszázan indultak, akiket azután alaposan megrostált az 
ország legfőbb jogi testülete - kvázi alkotmánytanácsa -, az Őrök Tanácsa; csak hét jelöltet hagyott jóvá. 
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Ausztrália 

 

Fontos megállapodásról egyezett meg az Egyesült Királyság és Ausztrália 
Az Egyesült Királyság szabadkereskedelmi megállapodást megkötéséről egyezett meg Ausztráliával – írja a CNBC. A brit 
kormány szerint a megállapodásnak köszönhetően több brit vállalkozás számára válik kedvezőbbé számos termék, így 
például a személygépkocsik, a whisky, illetve cukrászati áruk Ausztráliába irányuló exportja. 
 

Kína: „Ausztrália nem gondolhatja komolyan, hogy elbújhat előlünk” 
Nemrég fejezték be a Jeanne d’Arc 21, másnéven az ARC21 hadgyakorlatokat-sorozatot Japán délnyugati partjainál, ahol 
az Egyesült Államok, Japán, Franciaország és Ausztrália katonai erői voltak jelen. A gyakorlatok célja az volt, hogy 
elrettentsék Kínát a követeléseitől a régió szigetláncaival és vitatott zátonyterületeivel kapcsolatban. Kína konkrétan 
gyengének és jelentéktelennek minősítette az ausztrál sereget, valamint azt is hozzátette, hogy Ausztrália nem 
gondolhatja komolyan, hogy elbújhat előlük, ha provokálná őket bármivel. 
 

A fákon rohadt meg a citrom Ausztráliában 
Rengeteg citrom romlott meg az ausztrál gazdáknál, mert nem találtak elég szedőt, ráadásul a szupermarketek is 
kevesebb gyümölcsöt kértek - írja a magyarmezogazdasag.hu. A munkaerőhiány miatt gyakorlatilag elmaradt a 
betakarítási szezon, a gyümölcsök a fákon maradtak, ami óriási túlkínálathoz vezetett. A gazdák beletörődtek, hogy 
elmarad az idei bevételük, inkább már a következő idényre készülnek. Bíznak azonban abban, hogy számukra kedvező 
lépéseket fog tenni a kormány. Ha ugyanis enyhítik a Covid-19 miatti karanténszabályokat, visszatérhetnek az 
idénymunkások, így jövőre nem kell hasonló gondokkal szembesülniük - olvasható a portálon. 
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Új-Zéland 

 

Így is lehetne ezt csinálni: Új-Zéland is villanyautós pályázatot indított 
Miközben Új-Zéland áramtermelése már ma is 80%-ban megújuló energián alapul, a szén-dioxid-kibocsátásának fele 
származik a közlekedési szektorból, aminek kétharmadát a személyautók és a kishaszongépjárművek adják. Ezért a 
kormányzat a klímacélok elérése érdekében egy új támogatási rendszerrel igyekszik a zéró és alacsony kibocsátású 
járművek vásárlását ösztönözni. 
 

30 ezer ápoló szeretne magasabb fizetést, ezért csoportos sztrájkba kezdtek Új-Zélandon 
Másodszorra futott zátonyra a tárgyalás a szakszervezet és az egészségügyi testületek között, sztrájkolnak az ápolók. 
Az Új-Zélandi Ápolók Szervezete (NZNO) nyolcórás sztrájkot jelentett be hétfőn, miután a körzeti egészségügyi 
testületek (DHB) elutasították a szervezet második bérajánlatát is a több munkáltatót érintő kollektív szerződésről szóló 
tárgyalások során. A szakszervezet szerint az új fizetési követelésről szóló ajánlatuk nem különbözik nagyban a 
korábbitól, és nem foglalkozott olyan kérdésekkel, mint az ápolóhiány, amely mind az egészségügyi személyzetre, mind 
a betegekre hatással van. 
 

FORRÁS: 
www.villanyautosok.hu 
www.liner.hu 
 

A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 

Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 

 

https://www.portfolio.hu/global/20210615/fontos-megallapodasrol-egyezett-meg-az-egyesult-kiralysag-es-ausztralia-488102?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210614_kina_ausztralia_nem_gondolhatja_komolyan_hogy_elbujhat_elolunk?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/citrom-ausztralia-betakaritas-munkaerohiany.731135.html
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.mandiner.hu/
https://villanyautosok.hu/2021/06/16/igy-is-lehetne-ezt-csinalni-uj-zeland-is-villanyautos-palyazatot-inditott/
https://liner.hu/tobb-ezer-apolo-sztrajkol-uj-zelandon-magasabb-fizetest-kovetelnek/
http://www.villanyautosok.hu/
http://www.liner.hu/
mailto:intdept@mkik.hu

