NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva
válik elérhetővé.
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Albánia
Koronavírus-helyzet Albániában
Az országban április 20-ra 148-cal, 129 842-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
6-tal, 2 353-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 24 888 aktív esetet tartanak nyilván.
Több mint 650 ezer uniós vakcinát kap a Nyugat-Balkán
Az Európai Unió az osztrák kormány közreműködésével 651 ezer koronavírus elleni oltóanyagot szállít a nyugat-balkáni
partnerországokba, Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Észak Macedóniába, Szerbiába, Montenegróba és Koszovóba.
A vakcinákat a Pfizer/BioNTech cég szolgáltatja, az első adagokat május elején szállítják a nyugat-balkáni országokba.
A vakcinákkal elsősorban az egészségügyi dolgozókat fogják beoltani, mivel ők vannak leginkább kitéve a fertőzés
kockázatának.
Albánia 14 napos karantén-kötelezettséget vezet be az Észak-Macedóniából és Görögországból érkezőkre
Albánia 14 napos karantén-kötelezettséget vezet be április 20-tól az Észak-Macedóniából és Görögországból érkezőkre,
mivel a két országban jelentősen nőtt az utóbbi időben a koronavírus miatti halálesetek, valamint a napi új fertőzöttek
száma. Albániában áprilisban már javultak a járványügyi mutatók. Az országba 208 000 koronavírus elleni védőoltás
érkezett április 19-én, melyből közel 200 ezer a kínai Sinovac által és 8100 a Pfizer által gyártott vakcina.
A koronavírus-járvány negatív hatásai súlyosabban érintették a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket
Albániában magasabb a munkanélküliségi ráta a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében, és a koronavírus-járvány
negatív hatásainak következtében tovább romlottak számukra a munkaerőpiaci kilátások. 2020 negyedik
negyedévében az előző évi 12,6%-ról 14%-ra nőtt a 15 és 64 év közti felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküliek
aránya. A középfokú végzettségűek körében 13,9%, míg a kevésbé képzettek körében 9,9% volt a munkanélküliségi ráta
(az átlagos 11,8%-hoz képest).
Az albán kereskedelmi hiány éves szinten 13,5%-kal nőtt a január-márciusi időszakban
Albánia kereskedelmi hiánya 2021 első három hónapjában 13,5%-kal nőtt éves összevetésben, elérve a 82 milliárd leket
(801 millió dollár / 666 millió euró). Az export 21,9%-kal, 80 milliárd lekre, míg az import 17,5%-kal 162 milliárd lekre
bővült. A fő kereskedelmi partner továbbra is Olaszország, a kivitel elérte a 36,2 milliárd leket, míg az onnan származó
behozatal értéke 42,6 milliárd leket tett ki.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/208-000-doses-of-covid-vaccines-to-arrive-in-albania-1
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/

Ausztria
Sebastian Kurz bejelentette, májusban teljesen kinyithat Ausztria
Ausztria májusra tervezi a teljes nyitást, tehát egy időben nyitnak majd meg a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz
kancellár péntek délután. A döntés annak nyomán született, hogy egyfelől a járványügyi mutatók stabilizálódtak,
másfelől a Biontech/Pfizer gyógyszergyártó a második negyedévre előrehozott európai uniós szállítmányából Ausztria
plusz egymillió adag vakcinához jut.

Ausztria bevásárolt Szputnyik V vakcinákból
Ausztria egymillió adag Szputnyik V vakcina vásárlásáról döntött, mindazonáltal az orosz vakcinával történő oltás csak
az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye után kezdődhet meg - jelentette be Sebastian Kurz kancellár hétfőn.
A kancelláriahivatal közlése szerint a Szputnyik V-t már több, mint ötven országban engedélyezték, és bíznak abban,
hogy az EMA is mielőbb jóváhagyja annak európai uniós használatát, hiszen minden egyes plusz vakcina emberéleteket
és munkahelyeket ment meg, valamint elősegíti a normális élethez való visszatérést.
Koronavírus: a műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét megmentik Bécsben
Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt
műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalába tartozik.
Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.portfolio.hu

Benelux államok
Belgium feloldotta a nem alapvető célú beutazások tilalmát
Belgiumban, a szövetségi kormány múlt heti bejelentése értelmében hétfőn feloldották a koronavírus-járvány
megfékezésére január végén bevezetett, nem alapvető célból történő beutazások tilalmát. A tilalom feloldása ellenére
a Belgiumba érkezőknek 14 napon belül két vírusteszten kell átesniük, amennyiben a magas kockázatú, úgynevezett
"vörös zónákból", azaz azokból az országokból érkeznek, ahol kiemelkedően magas a vírusfertőzöttek aránya. Ilyen
országnak minősül például Franciaország, Lengyelország, Csehország, Magyarország.
A brüsszeli lakosok nem választhatnak az oltóanyagok közül
Az országban háromféle vakcinát, a Moderna, az AstraZeneca és a Pfizer/BioNTech cég oltóanyagát használják. A helyi
sajtóban korábban közöltekkel ellentétben a brüsszeli régióban élőknek nincs lehetőségük választani a koronavírus elleni
oltóanyagok közül – közölte pénteken a The Brussels Times című napilap.
Feloldják a kijárási tilalmat Hollandiában
Hollandiában jövő szerdától kezdve a kormány lazítja a koronavírus-járvány terjedését lassítani hivatott korlátozó
intézkedéseket, egyebek között megszűnik a három hónapja érvényben lévő kijárási tilalom, és megnyitnak a
vendéglátóipari egységek teraszai is.
Elsodorta a népharag a tízezer fős tesztbulit Hollandiában
Közfelháborodást váltott ki Hollandiában az a szombatra tervezett tízezer fős tesztparti, amellyel azt akarták
megállapítani, hogy mennyire biztonságosak az ilyen nagyszabású rendezvények a koronavírus-járvány idején. Breda
város önkormányzata hétfőn visszavonta a rendezvényre adott engedélyét, mondván nem lehet biztonságosan
megtartani azt – írja az MTI.
Csökken a munkanélküliség Luxemburgban
Csökkent az álláskeresők száma márciusban Luxemburgban – áll a luxemburgi Munkaügyi Hivatal (ADEM: Agence pour
le Développement de l’Emploi) friss közleményében. Az elmúlt hónapban 18.689 álláskeresőt tartottak nyilván, ami „csak”
1,6%-kal haladja meg a 2020.márciusi adatot, ami a válság kirobbanásának az időszaka volt. Jelenleg 6,1%-os a
luxemburgi munkanélküliségi ráta, amely tavaly ősszel még 6,3% volt, ugyanakkor az ország munkaadói összesen 3.910
betöltetlen álláshellyel rendelkeztek 2021 márciusában.
FORRÁS:
www.turizmus.com
www.ma.hu

www.napi.hu
www.index.hu
www.wort.lu

Bosznia-Hercegovina
Újabb AstraZeneca vakcina szállítmány érkezik Bosznia-Hercegovinába
Újabb, összesen 81 600 adagot tartalmazó AstraZeneca vakcina szállítmány érkezik az országba két részletben: az első
szállítmány április végére vagy május elejére várható, míg a második 5 héttel későbbre. A szállítmány része a Covaxrendszeren keresztül, a február-májusi időszakra lekötött összesen 108 000 adag oltóanyagnak. Bosznia-Hercegovina
megállapodást kötött Ausztriával is 200 000 Pfizer/BioNTech vakcina megvásárlásáról, melyet IPA alapból
finanszíroznak. Emellett múlt héten már megérkezett az országba a Törökország által adományozott 10 000 adag
Sinovac vakcina is. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 20-ra Bosznia-Hercegovinában 722-vel, 191 875re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 86-tal, 8001-re nőtt.
Bosznia-Hercegovinában 19%-kal csökkent a kereskedelmi hiány a január-márciusi időszakban
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 2021 első három hónapjában éves összehasonlításban 19,4%-kal, 1,3 milliárd
BAM-ra (824,6 millió USD / 683,9 millió EUR) csökkent. Az export 16,6%-kal 3,1 milliárd BAM-ra, míg az import 2,7%-kal,
4,4 milliárd BAM-ra nőtt a vizsgált időszakban.
Februárban 2%-kal nőtt a regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 2%-kal, 410 776 főre emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma februárban,
míg havi összehasonlítás alapján 1%-os csökkenést mértek. A regisztrált munkanélküliek többségét (132 099 fő) a
magasan képzett és a képzett emberek tették ki, akiket a középiskolai végzettséggel rendelkezők követtek (118 300 fő)
a sorban.
Bosznia-Hercegovinában csökkent az átlagfizetés februárban
2021 februárjában 1490 BAM (nettó 961 BAM) volt az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset Bosznia-Hercegovinában,
ami nominálisan 2,4%-os csökkenést jelent 2020 decemberéhez képest, míg idén, 2020 februárjához képest, az érték
2,6%-kal magasabb volt.
FORRÁS:
http://www.sarajevotimes.com/
http://www.sarajevotimes.com/bosnia-signs-agreement-with-austria-on-procurement-of-200000-doses-of-vaccines/
https://seenews.com/
https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag/2021/04/17/torokorszag-oltoanyagot-adomanyozott-boszniahercegovinanak-1623180
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/regisztracio-nelkul-oltanak-szerbiaban-3700966/

Bulgária
Koronavírus-helyzet Bulgáriában
Az országban április 20-ra 2 096-tal, 390 911-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
106-tal, 15 518-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 61 120 aktív esetet tartanak nyilván.
Bojko Boriszov pártja alakíthat kormányt Bulgáriában
Az eddig kormányzó, Bojko Boriszov ideiglenes miniszterelnök vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB)
nevű párt kapott április 20-án kormányalakítási megbízást Bulgáriában. Bár a két héttel ezelőtti választásokat a GERB
nyerte meg, a parlamentben valószínűleg nem kapja meg a szükséges támogatást a kormányalakításhoz. A Boriszov

által javasolt kormány élén Daniel Mitov korábbi külügyminiszter áll. Elemzők szerint a GERB valószínűleg nem fog
sikerrel járni, a 2009 óta három ízben is kormányzó párt ugyanis számos korrupciós vád után gyakorlatilag egyedül
maradt a „Boriszov-ellenes tábort” képező öt ellenzéki párttal szemben. Amennyiben nem jár sikerrel, a GERB-nek április
22-én vissza kell adnia a kormányalakítási megbízást. Ebben az esetben a népszerű énekes és televíziós műsorvezető,
Szlavi Trifonov vezette, a voksoláson második helyen végző, populista és rendszerellenes Van Ilyen Nép nevű párt
próbálkozhat a kormányalakítással.
Bulgária központi bankja szerint az ország gazdasága 3,8%-kal bővül 2021-ben
Bulgária reál bruttó hazai terméke (GDP) a jegybank előrejelzése szerint 2021-ben 3,8%-kal, 2022-ben pedig 3,9%-kal
nőhet, míg 2023-ra 3,2%-ra csökkenhet. 2020 negyedik negyedévében Bulgária GDP-je 3,8%-kal csökkent éves szinten,
az előző negyedévi 5,2%-os visszaesést követően.
A Bulgáriába irányuló nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések 57%-kal estek vissza január-februárban
A Bulgáriába irányuló nettó közvetlen külföldi befektetések (FDI) tőkebefektetések értéke 98,6 millió euróra (118,2 millió
dollárra, a 2021. évre becsült bolgár GDP 0,2%-a) csökkent az idei év január-februári időszakában, a 2020 hasonló
időszakában mért 228,8 millió euróról. A legnagyobb nettó közvetlen külföldi tőkebefektetés, 30,8 millió euró,
Hollandiából származott, ezt követte Németország 16,4 millió euróval, illetve az Egyesült Királyság 11,1 millió euróval.
Bulgária folyó fizetési mérlegének többlete 434,1 millió euróra nőtt az év első két hónapjában
Bulgária folyó fizetési mérlege 2021 első két hónapjában 434,1 millió euró (520,1 millió dollár) többletet mutatott,
szemben az előző év azonos időszakának 402,9 millió eurós többletével. A folyó fizetési mérleg többlete a január-február
időszakban a 2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,7%-ának felelt meg.
Bulgáriában 6,5%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta márciusban
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta márciusban havi szinten 0,4 százalékponttal, éves szinten 0,2
százalékponttal 6,5%-ra csökkent. Március végén 214 052 munkanélkülit tartottak nyilván, mely a februári értékhez
képest 11 229-rel kevesebb.
Bulgáriában a háztartások egy főre jutó jövedelme 6,2%-kal nőtt 2020-ban
A háztartások egy főre jutó átlagos éves jövedelme Bulgáriában éves szinten 6,2%-kal, 7002 levára (4300 USD / 3600
euro) nőtt 2020-ban. A háztartások összes jövedelmének 56,1%-át a bérek és fizetések tették ki tavaly, éves szinten 0,5
százalékponttal csökkentek, ezt követték a nyugdíjak 28,8%-kal, illetve a vállalkozók jövedelme 6,2%-kal. A háztartások
egy főre eső átlagos éves kiadása az előző évhez képest 2020-ban alig változott, 6220 levát tett ki.
FORRÁS:
https://888.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria

Csehország
Csehországban is javul a járványhelyzet
Folytatódik a koronavírus-járvány enyhülése Csehországban: kedden 3787 új igazolt fertőzést mutattak ki a
laboratóriumok, mintegy 25 százalékkal kevesebbet, mint egy hete - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján
szerda reggel nyilvánosságra hozott statisztikából.
Durván összekaptak a csehek és az oroszok, az EU és benne a V4 a prágai kormány mögé állt
Az Európai Unió teljes támogatásáról és szolidaritásáról biztosította Csehországot, amiért cseh diplomáciai lépésekre
válaszul Oroszország 16 cseh diplomatát és négy követségi alkalmazottat nyilvánított nemkívánatos személynek közölte az Európai Unió külügyi szolgálata (EEAS) kedden. Még ezt megelőzően hétfőn este a visegrádi négyek többi
három országának, azaz Lengyelországnak, Szlovákiának és Magyarországnak a külügyminisztériumai szolidaritásukat

fejezték ki a csehek felé az oroszokkal kapcsolatos lépéseik miatt – derült ki a lengyel külügyi tárca oldalán megjelent
közleményből.
Csehország kizárta a Roszatomot az atomerőmű-bővítési tenderéből
Az orosz cég nem vehet részt a dukovany-i atomerőmű bővítésére kiírt tenderen. Karel Havlicek cseh ipari és
kereskedelmi miniszter vasárnap jelentette be, hogy kizárják a Roszatomot a dukovany-i atomerőmű bővítésére kiírt
tenderről, és erről beszélt Jan Hamácek miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és ideiglenes külügyminiszter is – írja
az Azonnali.
FORRÁS:
www.atv.hu
www.portfolio.hu
www.mandiner.hu

Egyesült Királyság
A kilépés az unióból a nemzeti harakiri modern formája lehet
Az immáron két skót függetlenségi párt arra készül, hogy a május eleji skóciai választáson óriási győzelmet arat, amire
támaszkodva kipasszírozza a londoni kormányból, hogy járuljon hozzá egy népszavazás kiírásáról Skócia
függetlenségéről. Ha a skótok ennek nyomán kiválnának a brit unióból, azt könnyen megbánhatják.
Nagy-Britannia a koronavírus gyógyszeres megelőzésre törekszik
A brit kormány ősztől legalább két olyan gyógyszert szeretne forgalomba hozni, amelyek elejét veszik a koronavírus
terjesztésének és felgyorsítják a fertőzöttek felépülését - mondta kedden Boris Johnson miniszterelnök.
Pár éven belül kiszakadhat Észak-Írország az Egyesült Királyságból
Az ír sziget lakóinak többsége szerint Észak-Írország 25 éven belül kiválik az Egyesült Királyságból és egyesül az Ír
Köztársasággal. A BBC brit közszolgálati médiatársaság az ír sziget politikai megosztásának közelgő századik
évfordulója alkalmából Észak-Írországban és Írországban is átfogó felmérést végeztetett a LucidTalk közvéleménykutató céggel.
Mérsékelt maradt az áremelkedés az Egyesült Királyságban márciusban
Továbbra is 1% alatt maradt a brit infláció márciusban, minimálisan elmaradva az elemzői várakozásoktól. A március
lehetett az utolsó hónap, amikor az infláció még alacsony volt. A brit fogyasztói árak 0,7%-kal nőttek márciusban, 0,1%kal elmaradva az elemzői várakozásoktól, de meghaladva a februári 0,4%-os áremelkedést. Az előző hónaphoz képest
0,3%-kal emelkedtek az árak.
Alakul a nagy brexitkatasztrófa
Boris Johnson brit miniszterelnök mereven ragaszkodik a brexithez, még ha emiatt egyre nagyobb is a veszélye annak,
hogy az Egyesült Királyság széthullik. A kormány "stratégiája" kimerül abban, hogy át akar vergődni a problémákon,
abban bízva, hogy majd csak megoldódnak a maguktól, azaz majd csak megnyugszanak a kedélyek.
Koronavírus: Nagy-Britanniában kisebb csoda történik
Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában – közölte
hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A legfrissebb adatok szerint tavaly szeptember óta először tíznél
kevesebben haltak meg 24 óra alatt a COVID-19 betegségben.
A kormány volt 2020-ban a legnagyobb hirdető az Egyesült Királyságban
Miután 2020 elején világszerte kitört a koronavírus-járvány, a kormányok a világ minden pontján igyekeztek mindent
megtenni polgáraik védelméért. Ahogy sok más országban, úgy az Egyesült Királyságban is kulcsfontosságú stratégiai
céllá vált, hogy az ország lakosságát a lehető legszélesebb körben tájékoztassák a helyzetről, azaz a vírus

veszélyességéről, az ellene való védekezési lehetőségekről, az egyes rendszabályok meghozataláról, annak
szükségességéről.
Kezdenek megbékélni a britek a Brexittel
Az uniós állampolgárságuktól nemrégiben elbúcsúzók nagyobb hányada gondolja úgy, hogy országuk jó irányba halad,
mint fordítva. Mindez jókora fordulatnak számít az elmúlt hónapok adataihoz viszonyítva – derül ki az Ipsos MORI
legújabb közvélemény-kutatásából.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.profitline.hu
www.portfolio.hu
www.index.hu
www.vg.hu
www.danubeinstitute.hu

Észak-Macedónia
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában
Az országban április 20-ra 766-tal, 147 995-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és
31-gyel, 4509-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 18 658 aktív esetet tartanak nyilván.
Észak-Macedónia repülőtereinek január-márciusi utasforgalma 64%-kal esett vissza
Észak-Macedónia nemzetközi repülőterein, Szkopjében és Ohridban az utasok száma éves szinten 64%-kal, 155 200-ra
csökkent 2021 első három hónapjában. Csak márciusban az ország nemzetközi repülőterein 51 104 utas fordult meg, ami
36%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, míg márciusig bezárólag az utóbbi 12 hónapban 81%-kal 507
889-re esett vissza az utasforgalom.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia

Franciaország
Franciaországban meghaladta a százezret a koronavírus áldozatainak száma
Franciaországban a koronavírus áldozatainak száma csütörtökön elérte a százezret, miközben a kormányzat megkezdte
az előkészítő egyeztetéseket a május közepén kezdődő fokozatos újranyitásról – adta hírül az MTI.
Hat hónapos különbséggel használnák a franciák az mRNS vakcinákat
A francia orvostudományi akadémia azt javasolja, hogy hat hétről hat hónapra növekedjen a Pfizer/BioNTech és a
Moderna koronavírus elleni vakcinák két dózisának beadása közti időtartam az 55 évnél fiatalabbak esetében annak
érdekében, hogy minél többen megkaphassák az első oltást.
Májusban nyitnak a franciák
"Május elejétől fokozatosan feloldjuk a korlátozásokat, ami azt jelenti, hogy a nyári szezont meg fogjuk szervezni" mondta Emmanuel Macron francia államfő. Annak ellenére, hogy a napi esetszám még mindig 35 ezer körül mozog, és
az intenzív osztályokon rendelkezésre álló 8 ezer ágyon csaknem 5900 fertőzött fekszik, bár a számuk az elmúlt
napokban már nem nőtt. A járvány kezdete óta több mint százezren hunytak el, a számuk az elmúlt 24 órában 140-gyel
emelkedett.

Franciaország továbbra sem kér az orosz vakcinából
Emmanuel Macron francia államfő vasárnap a CBS amerikai televíziónak adott interjúban megerősítette, hogy a
kórházak még mindig túlterhelt helyzete ellenére sem halasztja el a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó
intézkedések fokozatos feloldásának májusra tervezett megkezdését. A köztársasági elnök azt is jelezte, hogy
Franciaország továbbra sem tervezi a Szputnyik V vakcina beszerzését.
Súlyos büntetés vár a karantént megsértő beutazókra Franciaországban
Franciaországban jelentős pénzbüntetést kell fizetnie azoknak a Brazíliából, Argentínából, Chiléből vagy a Dél-Afrikai
Köztársaságból beutazóknak, akik nem tartják be a koronavírus-járvány miatti hatósági karantént - közölte hétfőn a
kormányszóvivő az MTI szerint.
Nyáron heti 14 járatot indít Budapestre az Air France
Az igényszint folyamatos emelkedése mellett az Air France bejelentette nyári rövid- és középtávú járatainak
menetrendjét. A társaság 80 szezonális útvonalat kínál majd főként francia, dél-európai és afrikai célállomásokra.
Budapestre július 5-től már 14 járat lesz elérhető egészen augusztus végéig.
FORRÁS:
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.hvg.hu
www.profitline.hu
www.napi.hu
www.turizmus.com

Horvátország
Koronavírus-helyzet Horvátországban
Horvátországban április 20-ra 2106 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 310 306-ot. Egy
nap alatt 42-en haltak bele a fertőzés okozta COVID-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6643-ra
emelkedett. Kórházban 2198 beteget ápolnak, közülük 213-an vannak lélegeztetőgépen. Az Európai Unió
gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokból eddig 698 032 dózis érkezett az országba, amiből 556 969-et
használtak fel; 413 812-en kapták meg az első dózist, 141 063-an pedig már a másodikat is.
Biztonságos nyaralás Horvátországban
Mivel a Horvátországban élők és az oda utazók biztonsága mindig is elsődleges prioritás volt és marad is, bevezették a
„Safe Stay in Croatia” („Biztonságosan Horvátországban”) tanúsítványt, melyet az idegenforgalmi szektor szereplői
kaphatnak meg, hogy megkönnyítsék azon úti célok, szálláshelyek, éttermek, közlekedési opciók és turisztikai
látványosságok azonosítását, amelyek magukévá tették az egészségügyi és higiéniai védekezés nemzetközi normáit. A
tanúsítványt az Utazási és Turisztikai Világtanács Safe Travels címkéjéhez hasonlóan díjmentesen kapják meg a horvát
turisztikai szektor résztvevői annak bemutatására, hogy Horvátország jól felkészült és biztonságos úti cél a nemzetközi
utazók számára. Szinte az összes horvát kikötő az elsők között teljesítette a tanúsítvány elnyeréséhez szükséges összes
feltételt, és megkapta a „Safe stay in Croatia“ címkét.
Horvátországban 1,2%-kal nőttek a fogyasztói árak márciusban
Horvátországban a fogyasztói árak márciusban éves szinten 1,2%-kal emelkedtek, miután februárban éves
összevetésben 0,3%-kal nőttek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex a februári 0,3%-os növekedést
követően márciusban 1,1%-kal nőtt.
Horvátországban 9,3%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta márciusban
Horvátországban a februári 9,7%-ról 9,3%-ra csökkent márciusban a regisztrált munkanélküliségi ráta. Összesen 155 588
munkanélkülit tartottak nyilván, ami 4,2%-os csökkenést jelent havi szinten, de 8,5%-os növekedést jelent éves
összehasonlításban.

Februárban 3,4%-kal nőtt az átlagos havi bér Horvátországban
Horvátországban az átlagos nettó havi bér februárban éves szinten 3,4%-kal nőtt, miután januárban 3%-kal emelkedett.
Havi összehasonlítás alapján 0,5%-kal 7038 kunára (1121 USD / 930 USD) emelkedett az érték, miután az előző hónapban
0,4%-kal csökkent.
A zágrábi repülőtér január-márciusi utasforgalma éves szinten 76,6%-kal csökkent
A zágrábi repülőtér utasforgalma az előző év azonos időszakához viszonyítva 76,6%-kal, 11 321-re csökkent 2021 első
három hónapjában. Csak márciusban a zágrábi repülőtér 43 731 utast szolgált ki, ami 54,9%-os csökkenést jelent éves
összevetésben, míg márciusig bezárólag az utóbbi 12 hónapban az utasok száma 83,3%-kal, 553 817-re esett vissza.
Új központtal bővül a horvát sportautó-gyártó
Az elektromos sportautókat fejlesztő horvát Rimac Automobili bemutatta új központjának terveit. A Zágrábtól nem
messze, 200 millió euróból felépülő létesítményben 2023-ban indul a termelés. A vállalat mintegy 2500 főt fog
foglalkoztatni a 200 ezer négyzetméter alapterületű új központban, ahol kutatás-fejlesztés, adminisztratív feladatok
végzése, illetve gyártás is folyik majd.
FORRÁS:
https://24.hu/
http://www.atv.hu/
https://autopro.hu/
https://seenews.com/

Írország
Brexit után: 25 éven belül egyesülhet Írország
Az ír sziget lakóinak többsége szerint Észak-Írország 25 éven belül kiválik az Egyesült Királyságból és egyesül az Ír
Köztársasággal. A BBC brit közszolgálati médiatársaság az ír sziget politikai megosztásának közelgő századik
évfordulója alkalmából Észak-Írországban és Írországban is átfogó felmérést végeztetett a LucidTalk közvéleménykutató céggel.
Az ír hatóságok vizsgálatot indítottak a Facebook ellen
Az ír adatvédelmi bizottság azután lépett, hogy a közösségi média platform több mint félmilliárd felhasználójának adata
nyilvánosságra került. Az illetékes ír hatóság azzal vádolja a tech óriást, hogy megsértette az EU általános adatvédelmi
szabályait – számol be a hírről Vincent Manancourt a Politico oldalán. A kikerült, online ingyenesen elérhetővé vált
személyes adatokra Alon Gal talált rá, aki a kiberbűnözéssel és hírszerzéssel foglalkozó vállalat, a Hudson Rock
alkalmazásában áll.
FORRÁS:
www.index.hu
www.danubeinstitute.hu

Koszovó
Feloldották a korlátozások egy részét Koszovóban
A koszovói kormány engedélyezte a bevásárlóközpontok, edzőtermek és vendéglátóhelyek újbóli megnyitását április
19-től. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell az emberek közötti megfelelő távolságtartást azáltal, hogy korlátozott
számú látogatót engednek be. A kormány az éjszakai kijárási tilalmat 30 perccel lerövidítette, amely most 22:30-tól
reggel 5-ig tart. A nyilvános összejövetelek maximális létszámát 10 főről 30 főre módosították. A regisztrált koronavírusfertőzöttek száma április 20-ra 442-vel, 101 910-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 14-gyel,
2108-ra nőtt.

FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/regisztracio-nelkul-oltanak-szerbiaban-3700966/

Lengyelország
Számolgatják a felmérhetetlen kárt Lengyelországban
Az óvodák és az iskolák alsó tagozatainak nyitása kapcsán Lengyelországban azt számolják a közgazdászok, mekkora
gazdasági kárt okozott a magánintézményeknek és a beszállítóknak a zárlat. Lengyelországban is április 19-től nyitnak
a bölcsődék és az óvodák a megszorítások lazítása jegyében, ahogy ezt Adam Niedzielski egészségügyi miniszter
bejelentette - írta a Business Insider Polska. Később nyithatnak az általános iskolák, amit az intézményeknek beszállító
cégek már nagyon várnak. Sok olyan van közöttük, amelyeknek egyetlen bevételi forrásukat az oktatási intézmények
jelentették. A szakértők szerint nehéz megbecsülni azokat a veszteségeket, amelyeket a zárlat okozott.
Lengyelországban egész más alapokon működik az oltási terv
Lengyelországban május 10-ig minden felnőtt kap elektronikus beutalót, mely alapján regisztrálhat a koronavírus elleni
védőoltásra – jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki kormányfő, megerősítve, hogy augusztus végéig a tervek szerint
minden regisztrált igénylőt beoltanak.
FORRÁS:
www.napi.hu
www.24.hu

Montenegró
Koronavírus-helyzet Montenegróban
Az országban április 20-ra 199-cel, 95 894-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 3mal, 1441-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 10. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 3 050 aktív esetet tartanak nyilván.
Montenegróban 0,8%-kal nőttek a fogyasztói árak márciusban
Montenegróban a februári 0,1%-os visszaesést követően, márciusban éves szinten 0,8%-kal nőttek a fogyasztói árak.
Havi összehasonlítás alapján Montenegró fogyasztói árai 0,6%-kal emelkedtek, miután februárban 0,5%-kal
növekedtek.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro/

Németország
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 04.19-én
Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021.03.30-ától! Valamennyi Németországba légi úton
utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a
beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi
besorolásáról. A rendelkezés 2021. május 12-éig hatályos. A busszal, autóval, vonattal, vagy hajóval Németországba
utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak.

Koronavírus: mégsem lesz olyan nagy szigor Németországban
A szövetségi kormány javaslatainál kevésbé szigorú előírásokkal egészíthetik ki Németországban az új típusú
koronavírus (SARS-Cov-2) járványának megfékezését szolgáló szabályokat a szövetségi parlament (Bundestag)
kormánypárti frakcióinak hétfőn kötött megállapodása révén. A CDU/CSU jobbközép pártszövetség és a
szociáldemokraták (SPD) képviselőcsoportjának megállapodása szerint súlyos fertőzésveszély esetén a kormány
javaslatával szemben nem 21 órai, hanem 22 órai kezdettel kell elrendelni kijárási korlátozást, és az egészségügyi sétát,
kocogást éjfélig engedélyezni kell.
Kutatóintézetek közös gazdasági előrejelzése
A Szövetségi Gazdasági Minisztérium megbízásából a kutatóintézetek elkészítették szokásos tavaszi gazdasági
előrejelzésüket. A koronavírus harmadik hulláma a vártnál negatívabban érintette a német gazdaságot, és a lockdown
végéig különösen a szolgáltató szektort sújtja. Ősszel a kutatóintézetek 4,7 százalékos növekedést prognosztizáltak, a
módosított előrejelzések szerint a GDP 2021-ben 3,7 százalékkal, 2022-ben 3,9 százalékkal emelkedik.
Behúzta a kéziféket a német gazdaság
Elsősorban a szolgáltató ágazatok termelésének és a lakosság fogyasztásának csökkenésére hivatkozva a német
gazdasági teljesítmény első negyedévi gyengülését jelzi a Bundesbank havi rendszeres gazdasági jelentésének hétfőn
publikált áprilisi számában. A járványvédelmi korlátozások elhúzódása fokozta a szolgáltatóipari ágazatokban a
teljesítmény visszaesését az előző negyedévhez képest.
Még mindig nagyon takarékos üzemmódban vannak a németek a tavalyi extrém év után
A németek a tavalyi válságévben 1250-1750 euróval kevesebbet költöttek az előző évinél. A polgárok elsősorban a
szolgáltatások igénybevételében fogták vissza kiadásaikat a kölni IW gazdaságkutató intézet keddi jelentése szerint.
A felmérésből kiderül: a fogyasztók az idén már kedvezőbben ítélik meg pénzügyi lehetőségeiket, mint tavaly,
költekezési hajlandóságuk azonban még korántsem zökkent vissza a rendes kerékvágásba.
Merkel: „Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal!”
Több témáról fejtette ki álláspontját Angela Merkel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének keddi vitanapján. A
német kancellár aggodalmát fejezte ki az ukrán határnál történt orosz csapatösszevonások miatt. Merkel úgy
fogalmazott, hogy az orosz katonai mozgások „riasztóan feszült" helyzetet teremtenek.
Az Északi Áramlat-2 gázvezetékről szólva a német kancellár megvédte Oroszországot, mondván, reméli, hogy az
Oroszország és más országok között fennálló konfliktusok nem nehezítik majd a tárgyalásokat.
Izgalmas fordulatot vett a Merkel-utódlás: megvan, kinek a kezébe kerülhet Németország
Hosszú várakozást követően a CDU hajnalban kiadott egy közleményt, melynek értelmében a párt választmánya Armin
Laschet, pártelnököt, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnökét szeretné a CDU/CSU-szövetség
kancellárjelöltjeként látni a szeptemberi szövetségi választásokon. A mostani döntést heves viták előzték meg, ugyanis
a pozícióra pár napja Markus Söder bajor miniszterelnök és CSU-elnök is bejelentkezett.
Válságba sodorta a járvány a német söripart
A koronavírus-járvány miatt csökkenhet a német sörválaszték. A csaknem fél éve tartó korlátozások miatt minden
negyedik sörfőzde került veszélybe – jelentette be a Német Sörgyártók Szövetsége. A csapolt sörök piaca teljesen
összeomlott, a palackozott sörök eladásából származó bevételek a veszteségeket nem tudják kompenzálni. A
söreladásból származó forgalom januártól márciusig mintegy harmadával maradt el az előző évi hasonló időszaktól.
Kevesebbet tanultak, többet kütyüztek a lezárások idején a német diákok
A német diákok átlagosan napi 4,3 órát töltöttek iskolai tevékenységekkel a koronavírus lezárása során 2021 elején. Ez
csaknem háromnegyed órával több, mint a 2020. tavaszi első iskolabezárások idején, de még mindig három órával
kevesebb, mint a járvány előtti tipikus iskolai napon – derül ki a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet felméréséből,
amelynek során 2222 szülő válaszolt a feltett kérdésekre.

Néhány éven belül meghódítaná Kínát a VW
A Volkswagen (VW) az elektromos meghajtású gépkocsik kínai piacán elért 3-4 százalékos részesedését már az idén 10
százalék fölé, két-három éven belül pedig legalább 15 százalékra növeli – nyilatkozta a konszern helyi vezetője, Stephan
Wöllenstein a Sanghaji Autószalon megnyitásának előestéjén. Mint mondta, már tradíció a német autógyártónál, hogy
később érkezik, de annál nagyobb erővel robban be a technológia élvonalába.
Környezetkárosítási vádak zúdulnak a vezető német autógyártókra
A Volkswagen, a BMW és a Daimler valószínűleg a brazíliai erdőirtások egyik közvetett felelőse, miután kiderült egy
nemzetközi kutatásból: a német autógyártók olyan brazíliai beszállítóktól vásárolnak marhabőrt az üléshuzatokhoz,
amelyek aktívan pusztítják az Amazonas vízgyűjtőjénél a területet. Két Bács-Kiskun megyényi esőerdő tűnt el két év
alatt. Az autógyárak arra hivatkoznak, hogy próbálják korlátozni a beszállítóiknál az ilyen gyakorlatot.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Hamarabb indul újra az oktatás és szabadtéri vendéglátás az olaszoknál
Még múlt szombaton mondta Mario Draghi, Olaszország miniszterelnöke, hogy június 2-ára tervezik a turizmus
újranyitását, és májusban fokozatosan elkezdik a korlátozások feloldását. Most mégis úgy fest, hogy kicsit korábban
megindul a déli állam újraindulása, és már április 26-án kinyithatnak az oktatási intézmények, illetve az éttermek és
bárok teraszai is. Újranyithatnak a szabadtéri mozik és színházak. Részlegesen feloldják a tartományok közötti
közlekedési korlátozásokat is.
Koronavírus: mRNS-vakcinákat gyártana Olaszország
Több koronavírus-gyártóval folytat tárgyalásokat Olaszország mRNS-vakcinák gyártásáról, többek között az amerikai
Modernával, a svájci Novartisszal és az olasz ReiTherával zajlottak eddig megbeszélések a Financial Times információi
szerint. Az ügyhöz közel álló források szerint elképzelhető, hogy gyárthatják Olaszországban a német CureVac mRNSvakcináját. Az EU igyekszik eltávolodni az AstraZeneca és a Johnson & Johnson által fejlesztett vakcináktól, nem is
hosszabbították meg a szerződéseket a jövő évre, az mRNS-vakcinák olaszországi gyártásával pedig az EU-n belüli
ellátás felpöröghet. Valószínűleg az olasz gyárakból nem csak az országot látnák el mRNS-vakcinákkal, hanem az EU-s
gyártási kapacitást növelnék vele.
Sosem volt még ennyi az olasz adósság
Rekordszintre nőtt az olasz államadósság februárban. Egyetlen hónap alatt 36,9 milliárd euróval emelkedett és elérte a
2643,8 milliárd eurót - közölte csütörtökön az olasz jegybank. Olaszország GDP-arányos államadóssága a tavalyi,
pandémiás évben 155,6 százalékra ugrott a 2019. évi 134,8 százalékról. A maastrichti konvergenciakritériumok egyike
szerint az államadósság nem lépheti túl a GDP 60 százalékát.
Koronavírus: nyílt AstraZeneca hétvége Szicíliában
Olaszországon belül Szicíliában legalacsonyabb jelenleg az átoltottság, ami egész Itália oltási programját is
veszélyezteti. Ennek egyik oka a bizalmatlanság. Azért, hogy visszanyerjék a lakosság bizalmát a brit-svéd
oltóanyagban, meghirdették a "Nyílt AstraZeneca Hétvége" programot. Oltópontokat állítottak fel, és minden 60-79 év
közötti lakost, aki szerette volna megkapni az oltást beoltottak AstraZenecával. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult.
Több mint 25 ezer szicíliait oltottak be ezzel a vakcinával egyetlen hétvége alatt.

FORRÁS:
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://hu.euronews.com/

Románia
2931 új koronavírusos megbetegedést jelentettek
Április 20-ra 2931 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 35.700 koronavírusteszt
feldolgozása nyomán. Az új esetekkel 1.034.003-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma
Romániában. 12.113 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel és 1432 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Egy
nap alatt 237, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, és ezzel 26.618-ra emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.
Április végén nyílnak az első autós oltóközpontok Romániában
Április végén nyílnak az első autós oltóközpontok. Aki itt veszi fel az oltást, az előjegyzés nélkül kapja meg a PfizerBioNTech által kifejlesztett vakcinát. Az első ilyen központok Bukarestben és Déván nyílhatnak meg, napi 400 személy
körül lesz a kapacitásuk. A központba csak gépkocsival (legtöbb ötszemélyes személygépkocsival) lehet menni, de akár
taxival is be lehet hajtani, mindenkinél ott kell hogy legyen a személyi igazolvány.
Állami támogatás román turisztikai vállalkozásoknak
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Románia újabb támogatást nyújtson az utazási szektor válság sújtotta
vállalkozásainak, összesen mintegy 500 millió euró értékben. A közvetlen támogatást a romániai turisztikai
vállalkozások (ideértve a szállodákat, éttermeket és utazási irodákat) a kiesett árbevételük 20 százalékáig vehetik igény,
ehhez a 2019, illetve 2020. január elseje és 2020. december 21. közötti foglalásaikat veszik figyelembe.
Véget ért a román kormányválság
Florin Citu marad a miniszterelnök Romániában, a kormányt alkotó jobbközép politikai alakulatok pedig a koalíciós
megállapodáshoz fűzött kiegészítésben pontosították együttműködésük szabályait, hogy elkerüljék a további
konfliktusok kialakulását. Erről április 20-án állapodtak meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a – Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából létrejött – USR PLUS és a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetői, miután múlt héten az USR PLUS bejelentette, hogy
megvonja a bizalmat Citutól egyik miniszterük hozzájárulásuk nélkül történt menesztése miatt. Az aláírt
„bizalomerősítő” kiegészítés szerint a miniszterelnök ezentúl csak a koalícióval egyeztetve alakíthatja át kormányát.
A Standard and Poor's negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolásának kilátásait
A Standard and Poor's (S&P) nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolásának
kilátásait, ugyanakkor megerősítette BBB mínusz/A-3 szintű, befektetési ajánlású besorolását. Florin Citu román
miniszterelnök szerint a döntés megerősíti, hogy az általa vezetett kabinet helyes döntéseket hozott, a
kormányprogram gazdasági stabilitást biztosít, az államadós-besorolás kilátásának javítása viszont arra kötelezi a
kabinetet, hogy hajtsa végre a vállalt reformokat.
Gyengén teljesített a román építőipari termelés az első két hónapban
Romániában a nyers adatok szerint 0,6 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene a tavalyi év azonos
időszakához mérten, míg a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a csökkenés 2 százalék volt 2021 első
két hónapjában. A nyers adatok szerinti csökkenés főleg a karbantartási és javítási munkálatoknak tulajdonítható,
amelyeknek volumene 6,7 százalékkal esett vissza, a felújítások volumene 5,7 százalékkal maradt el a tavalyi év első két
hónapjától. Az új építések esetében 2 százalékos növekedést jegyeztek fel.

Így alakult a munkanélküliek száma Romániában
Tavaly 5 százalék volt Romániában a munkanélküliségi ráta az előző évi 3,9 százalék után. A férfiak körében 5,3 százalék,
míg a nőknél 4,7 százalék volt az állástalanok aránya. Vidék és város között 1,4 százalékpont volt a különbség: míg
vidéken 5,8 százalék, addig a városokban 4,4 százalék volt a munkanélküliségi ráta. Az állástalanok aránya a 15 és 24 év
közötti fiatalok körében volt a legmagasabb, elérte a 17,3 százalékot. A munkanélküliség inkább az alacsony és közepes
képzettségűeket érintette, előbbiek körében 8,1 százalék, utóbbiaknál 5,1 százalék volt az állástalanok aránya, míg a
felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél csak 2,2 százalék.
Masszívan nőtt a romániai internethasználat a tavalyi évben
Romániában tavaly 51 százalékkal nőtt a vezetékes internetforgalom a 2019-es évhez képest, a növekedés négyszer
nagyobb volt, mint 2019-ben az előző évhez képest. A vezetékes internetforgalom tavaly meghaladta a 10 ezer
petabyte-ot. A vezetékes internetkapcsolatok száma megkétszereződött a vizsgált időszakban és elérte az 5,7 milliót
(ebből 2 millió vidéken van), a forgalomnövekedés viszont négyszer nagyobb volt, mint 2019-ben az előző évhez mérten.
Ez utóbbi látványos növekedésnek az az oka, hogy a járvány miatt nagyon sokan otthonról dolgoztak. A lakosság
számához viszonyítva a havi vezetékes internetforgalom elérte a 44 GB-ot, ami azt jelenti, hogy átlagban egy lakos 1,5
GB vezetékes internetet „fogyaszt” naponta.
FORRÁS:
https://www.erdon.ro/
https://index.hu/
https://itthon.transindex.ro/
https://makronom.mandiner.hu/
https://profitline.hu/
https://turizmus.com/

Spanyolország
Júniusban jöhet a Covid-útlevél Spanyolországban
Spanyolország júniusra ígéri, hogy bevezeti az EU koronavírus útlevelét, a Digitális Zöld Bizonyítványt. Ennek célja, hogy
lehetővé tegye a szabad mozgást azok számára, akik igazoltan megkapták a védőoltás minden adagját, illetve negatív
teszttel rendelkeznek, vagy átestek a fertőzésen. A bizonyítvány bevezetése lehetővé teszi, hogy biztonságosan
beindulhasson az országon belüli utazás. Spanyolország így több embert fogadhat, nagyobb biztonságban, ami
újraindíthatja a gazdaságot, miközben megvédi a tejes lakosság egészségét – mondta a program felelőse, Alfredo
González.
Koronavírus: a spanyolok vizsgálják, hogy beadható-e két különböző vakcina
Vizsgálatot indít a madridi III. Károly egészségügyi kutatóintézet a koronavírus elleni két különböző típusú vakcina oltási
kombinálhatóságának felmérésére. A kutatók a kombináció hatékonyságát és biztonságosságát kívánják igazolni a
vizsgálattal, amelynek első eredményeit május közepére ígérik. A tanulmány célja továbbá, hogy milyen vakcinával
fejezzék be több mint 2,5 millió ember oltását, akik egy dózist már megkaptak az AstraZeneca védőoltásából. A katalán
Hipra gyógyszergyár júniusban kezdi meg az új típusú koronavírus elleni saját fejlesztésű oltóanyagának klinikai
vizsgálati fázisát egy barcelonai és egy gironai kórházban. A már használatban lévő oltóanyagoktól eltérően úgynevezett
rekombináns fehérjén alapuló, két dózisú vakcináról van szó, amely a tervek szerint az év végére készülhet el.
FORRÁS:
https://hu.euronews.com/
https://www.portfolio.hu/

Skandináv országok
Dániában is megjelent az indiai dupla mutáns koronavírus
Dániában is felütötte a fejét a koronavírus indiai változata, melyet dupla mutánsnak neveznek. Úgy tűnik, hogy ez a
változat az antitestekkel szembeni rezisztencia jeleit mutatja. Indiában jelenleg az úgynevezett dupla mutáns
koronavírus a domináns, de ez a fajta változat már megjelent Európa több országában is, mint az Egyesült Királyságban
és Németországban, most pedig már Dániában is. Az Egyesült Államokban már közel két héttel ezelőtt kimutatták a
jelenlétét.
Dánia április 21-től lazít a beutazási szabályokon
Dánia négy lépésben oldja fel a szigorú beutazási korlátozásokat április 21-től. A korlátozások enyhítéséről ezen a héten
egyezett meg a dán kormány és a parlamenti pártok többsége – írja az rnd.de a dpa híre alapján. Az első szakasz április
21-én kezdődik, ettől az időponttól kezdve a dán kormány nem fog mindenkit alapvetően eltanácsolni az utazástól.
Ehelyett az országokat és régiókat ismét színekkel különböztetik meg az aktuális járványhelyzet alapján. Ha pl. egy
ország sárga besorolást kap, az onnan (haza)érkezőknek nem kell karanténba vonulniuk a Dániába való beutazás után,
mint eddig.
Svédország is beállt a sorba az orosz vakcináért
A skandináv ország célja, hogy mire meglesz az uniós engedély, már készen álljon a megegyezés. Svédország is
tárgyalásokba kezdett más európai országokkal közösen a Szputnyik V vakcina beszerzéséről – írja a Bloomberg. A lap
értesülései szerint a skandináv országba már júniustól érkezhet az orosz oltóanyagból. A svéd fél azonban hozzátette,
hogy nem számítanak nagy szállítmányra.
Norvégiában építhet az Egyesült Államok katonai létesítményeket
Norvégia lehetővé teszi az Egyesült Államoknak, hogy három repülőterén és egy haditengerészeti támaszpontján
katonai létesítményeket építsen – jelentették be pénteken Oslóban. Erről a két ország katonai együttműködését
szabályozó szerződést módosította a két fél, és már alá is írta. Az amerikai katonai létesítmények nem elkülönültek
lesznek, tudatta a norvég kormány.
FORRÁS:
www.origo.hu
www.mandiner.hu
www.turizmus.hu
www.index.hu

Szerbia
Regisztráció nélkül meg lehet kapni a Pfizer-vakcinát Szerbiában
Előzetes regisztráció nélkül is meg lehet kapni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját, valamint a Szputnyik V
védőoltást Szerbiában április 21-től. A lakosság minél nagyobb arányú átoltottsága érdekében korábban a Sinopharm,
valamint az AstraZeneca védőoltását is előzetes bejelentkezés nélkül kaphatták meg a szerbiai állampolgárok, az
országban élő külföldiek, de akár a csak a vakcina miatt az országba érkezők is. A nyugat-balkáni országban már
meghaladta a 3,5 milliót a beadott vakcinák száma. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 2965-tel, 667 937-re, a
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 32-vel, 6058-ra nőtt.
Visszatértek a diákok az iskolapadokba Szerbiában
Az általános iskolák felső tagozatos diákjai, illetve a középiskolás tanulók április 19-én visszatértek az iskolapadokba. Az
elsőtől a negyedik osztályosok, mint korábban, csoportokban járnak iskolába. Az ötödik és a nyolcadik osztály közötti
diákok egy nap az iskolai, egy nap online oktatásban vesznek részt. A középiskolások egy hétig az iskolában vesznek

részt az órán, majd a következő héten otthonról tanulnak. A tanórák 30 percesek, azokon pedig kötelező a védőmaszk
viselése, valamint a megfelelő távolságtartás.
Szerbiából korlátozások nélkül utazhatnak be Magyarországra az érettségiző diákok
Járványügyi beutazási korlátozások alkalmazása nélkül, további egy személy kíséretében beléphetnek Magyarország
területére azok a Szerbiából érkező vizsgázók, akik érettségi vizsgát kívánnak tenni valamelyik magyarországi oktatási
intézményben.
Egy szerb vizsgálat szerint minden vakcina hatékony
Egy tízezer beoltott vérmintáján végzett antitestvizsgálat eredménye szerint valamennyi hatóanyag hatékony védelmet
kínál a koronavírussal szemben. A Pfizer vakcinája a beoltottak több mint 85 százalékánál az első adag után két héttel
kiváltotta az antitesttermelést, a második dózis után ez 95 százalékos volt. A Szputnyik V-nél az első adag után három
héttel tapasztaltak mérhető mennyiségű antitestet, a második után az oltottak több mint 92 százalékánál. Az
AstraZenecánál is elindult az antitesttermelés, ám mivel Szerbiában még nem adtak be ebből második adagot, az
eredmény itt korlátozott. A Sinopharm esetében a 20-65 év közöttieknél leghamarabb két héttel az első oltás után
jelentek meg a szervezetben az antitestek, ez a második oltás után két héttel a beoltottak 90 százalékánál. Az
idősebbeknél valamivel alacsonyabb ez az arány.
Több vakcinaszállítmány is érkezett április 19-én Szerbiába
A Szputnyik V orosz vakcina első komponenséből százezer adag, a másodikból pedig harmincezer adag érkezett április
19-én Szerbiába. 211 ezer adag érkezett a Pfizer-féle védőoltásból is, s a héten még nagy mennyiségű Sinopharmszállítmány is várható.
A turizmusban és a vendéglátóiparban dolgozóknak, valamint a szabadművészeknek járó támogatásokról döntött a
szerb kormány
Az idegenvezetők és a kísérőik számára két minimálbér összegét biztosítja az állam júliusban és augusztusban, erről
döntött a szerb kormány. Mindkét alkalommal 30.900 dinárt folyósítanak a támogatásra jogosultaknak. Ezt az összeget,
ugyancsak két alkalommal megkapják a vendéglátóiparban és a turizmusban dolgozók is. A támogatás azon
alkalmazottaknak jár, akik megkapták a decemberi bérüket, valamint akik után a munkaadó átadta a szükséges
adóbejelentést. A szabadművészek számára összesen 230 millió dinárt különítettek el a köztársasági költségvetésből,
ez a vissza nem térítendő támogatás 3.100 polgárt érint az országban. A szabadművészi státusszal rendelkezők júliusban
és augusztusban egy-egy minimálbér összegét kapják meg.
Szerbia államadóssága történelmi csúcson van
Goran Radosavljević belgrádi egyetemi tanár, közgazdász szerint Szerbia 2021-es költségvetésének módosítása további
2,5 milliárd eurós hitelt irányoz elő, amely a jelenlegi hiány finanszírozásához szükséges forrásokkal együtt 4-4,5 milliárd
euróval növeli az államadósságot. Radosavljević szerint az államkasszában keletkezett hiány 3-ról 7-8 százalékra fog
növekedni, ami már kockázatos lehet az államháztartás számára. A teljes államadósság az új, négymilliárdos hitelekkel
együtt akár 30 milliárd euró is lehet, vagyis a GDP 70 százaléka, ami veszélybe sodorhatja Szerbia államháztartását.
Hirtelen meglehetősen sokan lettek a munkanélküliek Szerbiában
A szerb állam által nyújtott 60 eurós támogatásban azok a munkanélküliek részesülnek, akik április 15-éig, azaz a
köztársasági költségvetés átütemezésének napjáig be voltak jelentkezve a Köztársasági Foglalkoztatási Hivatalnál. A
gazdaságélénkítő csomagok részét képező támogatást júniusban folyósítják. Szerbiában mintegy 540 ezer álláskereső
van - ez a szám valószínűleg azért nőtt, mert sokan szeretnék megkapni a támogatást. Van néhány más kategória is a
nyilvántartásokban, így 600 ezren számíthatnak ilyen jellegű támogatásra, mely összesen mintegy 4,3 milliárd dinárt
tesz ki.
FORRÁS:
https://hvg.hu/
https://index.hu/
https://uzletem.hu/
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Szlovákia
Koronavírus Szlovákiában: 60 halott, 764 új vírusfertőzött
Az április 20-án elvégzett 7429 PCR tesztből 764 (10,28 százalék) mutatott pozitív eredményt, ezzel az eddig
beazonosított fertőzöttek összlétszáma elérte a 377 473 főt. Antigéntesztből 147 027 került kiértékelése, amiből 559 (0,38
százalék) esetben mutatták ki a pozitív koronavírus-fertőzést. Mindeközben egy nap alatt újabb 60 beteg hunyt el,
amivel a koronavírus szlovákiai áldozatainak száma 11 304 főre emelkedett. 86 fővel újra csökkent a kórházi kezelésre
szoruló fertőzöttek száma, jelenleg 1869-en fekszenek kórházban, közülük 245 személynek van szüksége
lélegeztetőgépre, az intenzív osztályon 166 páciens fekszik.
Pontosítottak a szlovákok: mégsem lehet az oltással kiváltani a karantént a határátlépéskor
A szlovák Közegészségügyi Hivatal elismerte, hogy hibázott, és a sokak által üdvözölt enyhítések mégsem olyan
jelentősek. Az új szabályok szerint ugyanis mégsem lehet szabadon átjárni a határon az oltási igazolvány birtokában. A
beoltottak is csak úgy léphetik át a határt, ha: az országba érkezés időpontjáig jelzik a belépési szándékukat a kormány
online regisztrációs felületén, 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-teszttel rendelkeznek, az átlépést
követően 14 napos otthoni vagy állami karanténba vonulnak, amelynek akkor szakad vége, ha a karantén bármely
napján egy negatív PCR-tesztet produkál az illető. Az új szabályok értelmében tehát aki be van oltva, az két negatív
teszttel kiválthatja a kötelező karantént.
Újra megnyílt az Ipolyszalka és Letkés közötti szlovák-magyar határátkelő
Április 19-én 5.00 órától újra üzemel az Ipolyszalka (Salka) és Letkés települések közötti szlovák-magyar határátkelőhely,
amelyet idén március 2-án zártak le a járványellenes óvintézkedések keretében. Az átkelő a korábbi nyitvatartás idő
szerint üzemel ezentúl újra: 5.00 órától 18.00 óráig.
Április 18-tól újraindultak a távolsági vonatok
A Szlovák Vasúttársaság április 18-tól eltörölte a vasúti közlekedés rendkívüli menetrendjét, amely idén március 28-tól
lépett érvénybe. Csaknem teljes mértékben visszatértek a 2020/2021-es menetrendhez. Az InterCity (IC) járatok
azonban még nem indultak el.
Megfelelt a Szputnyik vakcina a Szlovák Tudományos Akadémia tesztelésén
Megfelelőnek bizonyult a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) orvosbiológiai központjának összes tesztjén a
Szputnyik V vakcina. A SAV orvosbiológiai központja által készített 14 tesztből a tizennegyedikben is jelesre vizsgázott
az oltóanyag. Szlovákia már május elején elkezdhetné az oltást a Szputnyik V-vel, amennyiben azt a magyarországi
laboratóriumi vizsgálatok megfelelőnek találják. Igor Matovic a múlt héten Budapesten kért segítséget a Szputnyik V
bevizsgálására.
Újranyit két síközpont Szlovákiában a hétvégén
Jasná és Štrbské Pleso (Csorba-tó) síközpontok ismét megnyitják a kapuikat az enyhülő korlátozásoknak köszönhetően
- a kedvező, magas fekvésű helyzetük miatt pedig még mindig van elég hó a síeléshez. A két síközpontban április 22-én
indulnak el újból a felvonók és egészen április 25-ig üzemelni fognak. A síeléshez 72 óránál nem régebbi negatív COVID19 teszt bemutatása szükséges, ezen kívül pedig kötelező az orr és a száj eltakarása maszkkal, illetve a megelőző
intézkedések, biztonságos távolság betartása.
Ötszáz eurót visz haza egy átlagos szlovák nyugdíjas
Szlovákiában az átlagos öregségi nyugdíj március végére gyakorlatilag elérte az 500 eurót. A Szociális Biztosító által
folyósított 499,40 euró épp 140 euróval haladja meg a tíz évvel ezelőtti szintet. Az idei átlagos nyugdíjemelés mértéke
2,6 százalék. Ezzel párhuzamosan a nyugdíjasok száma is érzékelhetően emelkedett: 2011-ben 953,5 ezer öregségi
nyugdíjast tartottak számon, idén márciusban viszont már 1,83 milliót. Pedig időközben fokozatosan kezdett kitolódni

a nyugdíjkorhatár, a korábbi 62 évről napjainkban a férfiak esetében már 62 év és 10 hónap (a nőknél a nevelt gyermekek
számától függ).
FORRÁS:
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Szlovénia
Enyhítették a korlátozó intézkedéseket Szlovéniában
Szlovéniában tovább enyhítettek a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozásokon, nyolc régióban a tizenkettőből
április 19-től kinyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei és teraszai. Változtak a határátlépési feltételek is: ezentúl
oltási bizonyítvánnyal azok is beutazhatnak Szlovéniába, akik a Szputnyik V vagy Johnson & Johnson-vakcinát vették
fel. Eddig csak azok léphették át a határt ezzel az igazolással, akik a Pfizer/BioNTech, a Moderna vagy az AstraZeneca
koronavírus elleni vakcinájával voltak beoltva. Változtattak a nemzeti oltási stratégián is, a jövő héttől az érettségiző
diákok is bekerülnek az elsőbbséggel oltandók csoportjába.
A szlovén végzősöknél nagyon kevesen jelentkeztek oltásra
Szlovéniában az érettségiző diákoknak mindössze a 17 százaléka kérte a koronavírus elleni oltást. A rendelet közel 17
ezer tanulót érint, ebből 2625-en kérték az oltást, 47 közülük 18 éven aluli. Április 20-ra 718-cal, több mint 230 ezerre
nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt öt beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4172re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 649-en vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon. Az országban eddig
a lakosság 17,8 százalékát oltották be, az első dózist 374 730-an, a másodikat 146 355-en kapták meg.
Bankot venne Szlovéniában az OTP
A Reuters információi szerint az OTP ismét megpróbálja megszerezni az egyik legnagyobb szlovén pénzintézetet, a
NOVA KBM-et, melyet pár éve már sikertelenül próbált felvásárolni. Akkor az Apollo magántőke alap szerezte meg a
bank 80 százalékát 250 millió eurós vételáron. Ha létrejön a tranzakció, az azt jelentené, hogy az OTP 28,71 százalékos
piaci részesedéssel a piac első számú szereplője lenne az országban, megelőzve a 24,7 százalékos piaci részesedésű NLBt - írja a hvg.hu. Ezzel az OTP Magyarország és Bulgária mellett Szlovéniában is piacvezető lenne. 1 milliárd eurós üzletről
van szó, ami azt jelenti, hogy ez lenne az OTP eddigi legnagyobb értékű vásárlása.
A ljubljanai repülőtér első negyedéves utasforgalma éves szinten 90,4%-kal csökkent
A ljubljanai repülőtér utasforgalma éves szinten 90,4%-kal, 18 364-re csökkent 2021 első negyedévében. A repülőgépek
fel- és leszállásainak száma 34,8%-kal 2876-ra esett vissza a január-márciusi időszakban, míg a teherforgalom 11,6%-kal
2614 tonnára nőtt. 2020-ban a ljubljanai repülőtér utasforgalma éves szinten 83,3%-kal, 288 235-re csökkent.
FORRÁS:
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Európai Unió
Felgyorsulhat az oltási kampány az Unióban
Az oltási kampány felpörgését várja az Európai Bizottság a Pfizer gyógyszergyártóval kötött megállapodástól. A vállalat
50 millió adag kiszállítását gyorsítja fel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a jövőben
nemcsak az oltásokat, hanem az összes lényeges összetevőt is az EU-ban fogják előállítani.
IMF: az oltási ütemtől függ a gazdasági talpraállás Európában
Az európai gazdaság felépülésének mintája V-betűre emlékeztethet majd - állítja az IMF legutóbbi növekedési
előrejelzésében. De még ez is csak bizonyos körülmények esetén válik lehetségessé, különösképpen akkor, ha felgyorsul
az oltási ütem. Ha ez megvalósul, akkor a növekedés akár a 4,5 százalékot is elérheti idén.
Egyre több akadály tornyosul a nagy uniós pénzalap előtt
Már csak két hét van hátra a 750 milliárd eurós uniós helyreállítási alap eléréséhez szükséges nemzeti tervek leadásához,
ám ezek végleges verzióját még egyetlen tagország sem juttatta el Brüsszelbe. Tíz ország adós még az alapszerződés
ratifikációjával is.
Bírálatok kereszttüzében az unió jövőjéről szóló konzultáció
Elindult az Európa jövőjéről szóló internetes konzultáció. Az erről szóló honlap az unió 24 hivatalos nyelvén, így magyarul
is elérhető. A kezdeményezést máris sokan bírálják, mert félő, hogy megvalósíthatatlan célokat tűz majd ki az uniós
vezetők elé, akiket ráadásul semmi nem kötelez arra, hogy figyelembe vegyék ezeket a véleményeket.
Óráról órára romlik a helyzet az EU és Oroszország között
Az Európai Unió vezetését is aggasztja a Nyugat és Oroszország viszonyának gyors romlása. A tagállamok
külügyminisztereinek hétfői értekezletén kiemelt téma volt Prága és Moszkva hétvégi ütésváltása, amely csak a
legutóbbi az elmúlt hetek konfliktusainak sorában. Elemzők szerint az adok-kapok egy Biden-Putyin találkozót készít
elő. A felek kölcsönösen fenyegetik egymást, hogy majd legyen miből engedni. Addig, amíg Brüsszel katonai támogatást
nem nyújt Ukrajnának, és nem sorakozik fel az amerikai diplomácia mögé, az orosz vezetésnek nincs mitől tartania.
(Nem véletlen, hogy a prágai kiutasítást az orosz diplomácia szervilizmusként értékelte. Ez az, amire érzékeny.)
Csökkent az euróövezet építőipari termelése februárban
Februárban csökkent az euróövezet építőipari termelése az előző havihoz képest, és ezzel kilenc hónapja a legnagyobb
elmaradásba került az egy évvel korábbihoz viszonyítva az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfői jelentése
alapján.
Az EU a mesterséges intelligencia szabályozására készül
Az Európai Bizottság szerdán teszi közzé az első mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozási tervét. Az Európai
Parlament szerint olyan szabályokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy a végső döntést mindig az emberek hozzák
meg. Brüsszel már évek óta foglalkozik a mesterséges intelligencia kérdésével és több ezzel kapcsolatos projektet is
finanszíroz az EU. A HumanITcare például egy olyan orvosi platform, ahol a betegeknél lévő okoseszközök segítségével
gyűjtik és elemzik az egészségügyi adatokat. Ezeket a mesterséges intelligencia segítségével összesítik, de döntést csak
orvos hozhat, gép nem.
Az EU legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig
Az Európai Parlament és az Európai Tanács tárgyalói szerda reggel megállapodásra jutottak arról az éghajlatpolitikai
célkitűzésről, amely szerint az unió 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az
1990-es szinthez képest.
Mától lehet Európa jövőjébe beleszólni
Páneurópai konzultációra hívják az uniós intézmények az európai polgárokat – az ehhez segítséget nyújtó online
platform mostantól elérhető és használható. A futureu.europa.eu nevű weboldal az EU mind a 24 hivatalos nyelvén, így

magyarul is elérhető. Összesen tíz témakört adtak meg, ahol valamiféle tevékenységet ki lehet fejteni. Az embereket
arra ösztönzik, hogy a platformon keresztül járuljanak hozzá saját jövőjük alakításához, és a közösségi médiában is
népszerűsítsék a kezdeményezést a #TheFutureIsYours hashtaggel.
A tagállami helyreállítási tervek felét sem nyújtják be április végéig
Az Európai Bizottság előzetes várakozásai szerint a tagállamok kevesebb, mint a fele fogja csak benyújtani az április 30i félhivatalos határidőre a helyreállítási pénzek lehívásához szükséges reform- és beruházási tervet. A végleges magyar
terv benyújtása a dolgok jelen állása szerint csúszhat, de ez nem feltétlenül jelent későbbi jóváhagyást. Hat-hét uniós
tagállam, közöttük értesülésünk szerint Hollandia, Finnország, Belgium, Írország, Lettország és Litvánia már jelezte,
hogy passzolja a határidőt, míg a maradék kilenc tagállam – és Brüsszelben ide sorolják Magyarországot is – még ugyan
nem mondott le erről, de a sok nyitott kérdés miatt erre kevés az esélye.
Húsz évre szóló megállapodást kötne az EU a fejlődő világgal – Magyarország még vétózhat
Két és fél éves tárgyalássorozat után egy nagyszabású nemzetközi együttműködés minden részletét letárgyalták az
érintettek: az Európai Unió és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének (AKCSÁSZ) tagjai. Utóbbi
összesen a térségben lévő 79 államot tömöríti, a két szervezet négy kontinens másfél milliárd állampolgárát képviseli.
Az eddigi nyilatkozatok alapján Magyarország nem támogatja ezt a szerződést.
FORRÁS:
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FÁK-térség
Csökkent az orosz kiskereskedelmi forgalom és a munkanélküliségi ráta is
Az idei első negyedévben az orosz kiskereskedelmi forgalom 1,6 százalékkal mérséklődött éves összevetésben.
Oroszországban tavaly 4,1 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, szakértők az idei évre 4,3 százalékos
növekedést várnak, a gazdaságfejlesztési minisztérium derűlátóbb, 5,1 százalékos bővüléssel számol. Az orosz
statisztikai hivatal közlése szerint márciusban 5,4 százalékra esett a munkanélküliségi ráta a februári 5,7 százalékról.
Szakértők kevésbé javuló adatra, 5,6 százalékra számítottak.
Oroszország kilép a Nemzetközi Űrállomás projektből
Oroszország 2025-ben ki szándékozik lépni a Nemzetközi Űrállomás-projektből, és önállú, újgenerációs szolgálati
űrállomás létrehozásába fog – jelentette ki Jurij Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes egy, a Rosszija 1 televízióban
sugárzott interjúban. Boriszov szerint „úgy becsületes”, ha erről a partnereket már most tájékoztatják. Közölte, hogy a
Nemzetközi Űrállomás 2024 utáni működéséről Moszkva a velük való egyeztetések és döntően már a
felhasználhatóságuk végéhez közeledő modulok műszaki állapotának felülvizsgálása alapján határoz majd.
2021 első negyedévében nőtt a nem-olajipari termékek exportja Azerbajdzsánban
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter Twitteren tette közzé, hogy a nem-olajipari termékek exportja 16,4%-kal nőtt az
előző év azonos időszakához képest, így 2021. első negyedévében 501,6 millió dollárt tett ki. Jabbarov: „ez az azeri
gazdaság „fenntarthatóságának” bizonyítéka, még a COVID-járvány alatti időszakban is.” 2021. január-márciusban a
nem-olajipari export volumene az eddig legmagasabb értéket érte el.

Továbbra is BB+ besorolásban a SOCAR a Fitch szerint
A Fitch Ratings megerősítette a SOCAR állami olajcég BB+ hosszú távú hitelbesorolását, mivel a cég 2020-as
teljesítménye jobb volt, mint a korábbi minősítést megelőzően azt várták. A SOCAR által fizetett adók a kormány
bevételeinek közel 10%-át tették ki 2019-ben, jelenleg az állam azonban garanciákat ad a SOCAR adóssága 9%-ának
átvállalására, és szükség esetén tőkeinjekciókat biztosít a készpénzhiány fedezésére.
Kereskedelmi hub épül a kazah-üzbég határon
Aszkar Mamin kazah és Abdulla Aripov üzbég miniszterelnök április 10-én résztvettek a Zsibek Zsoli határátkelőhely
közelében tervezett Nemzetközi Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Központ - a két ország közötti közös
projektek megvalósításának céljából létesítendő ipari-kereskedelmi és logisztikai platform - kapszula elhelyezési
ünnepségén.
Január-márciusban 1,6% -kal csökkent a kazah GDP
A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint Kazahsztán GDP-növekedése 2021. január-március időszakban 1,6%-os volt. A GDP növekedési üteme az ez év január-februári -2,9%-ról a január-márciusi periódusban -1,6%-ra javult.
Tokajev elnök korábban úgy nyilatkozott, 2021 végére az ország gazdasága 3%-kal bővülhet. Kazahsztán GDP-je 2020ban 2,6%-kal csökkent.
Kazahsztán 21,1 millió tonna nyersolajat termelt ki január-márciusban
Szakminiszterii tájékoztatás szerint a kazahsztáni olajtermelés 2021. január-márciusában 21,1 millió tonna volt
(Tengizben 6,7 millió tonna, Kasaganban 2,7 millió tonna és Karachaganakban 3,1 millió tonna). Az olajexport az idei év
első három hónapjában összesen 16,6 millió tonnát, a gázkitermelés 13,9 milliárd köbmétert tett ki. A gázexport januármárciusban elérte a 2,1 milliárd köbmétert. A jelentési időszakban az ország 3,05 millió tonna kőolajterméket állított
elő, a tervezetnél 3,6%-kal kevesebbet. A kazah kormány korábban a 2021-es olajkitermelési célt 83,4 millió tonnáról
felemelte 86 millió tonnára.
1,5 GW kapacitású szélerőműpark épülhet Üzbegisztánban
A Karakalpaksztani régióban tervezik egy 1,5 GW kapacitású szélerőműpark felépítését, melyről Sardor Umurzakov
üzbég befektetési és külgazdasági miniszter és a beruházó ACWA Power szaúdi vállalat vezetője, Muhammad Abunajjan
egyeztettek. A projekt illeszkedik az üzbég kormány stratégiájába, melynek értelmében 2030-ra 3 GW kapacitást érne
el az ország a szélerőművek által termelt áram esetén.
FORRÁS:
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Kína
A kínai elnök szerint Kína a globalizáció és a tisztességes kereskedelem bajnoka, nem tör hegemón szerepre
Hszi Csinping kínai elnök szerint országa nem válik hegemónná, bármilyen erős is lesz. Emellett úgy fogalmazott, hogy
Kína a globalizáció és a multilaterális kereskedelem bajnoka. A kínai elnök kedden úgy fogalmazott, hogy Kína nem tör
hegemóniára, bármennyire erőssé is válik, és egy tisztességesebb, egyenlőbb globális kormányzásra szólított fel. Azt is
elmondta, hogy Kína nem szeretné kiterjeszteni a befolyását, és nem vesz részt a fegyverkezési versenyben.
Alakul a botrány: a Huawei segítségével holland politikusokat hallgathatott le a kínai kormány
A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat segítségével a kínai kormány lehallgathatta a KPN Telecom NV holland
távközlési vállalat ügyfeleit, közöttük a holland kormány több tagját - közölte a holland sajtó a KPN által tíz éve készített,

nemrégiben kiszivárgott, titkosított jelentésére hivatkozva hétfőn. A beszámolók szerint a holland távközlési vállalat
belebukhat abba, hogy a 2010-ben készített, titkosított jelentését nem hozta nyilvánosságra, a dokumentum szerint
ugyanis a Huawei munkatársai, mind a KPN épületein belül, mind pedig Kínából "illetéktelenül, ellenőrizetlenül és
korlátlanul" lehallgathatták a hágai központú cég és Telfort nevű leányvállalata által kiosztott mobilszámokat.
Egyre félelmetesebb Amerikának a kínai digitális jegybankpénz
Joe Biden kormánya aggódva figyeli a kínai digitális jegybankpénz fejlődését, a kínai jegybank (PBOC) alelnöke, Li Bo
szerint azonban Kína célja a digitális jüannal nem a dollár vagy más devizanemek kiszorítása a nemzetközi elszámolási
egység funkcióból, a digitális jegybankpénzt belföldi használatra szánják - írja a Bloomberg. Jövő februárban, a téli
olimpián viszont már akár külföldiek is használatba vehetik a digitális jüant. Kína már javában teszteli a digitális
jegybankpénzét, a digitális jüant. Például a kínai holdújév ünnepén lakossági nyereményjátékon 200 000
ajándékcsomagot osztottak szét, melyek egyenként 200 jüant (nagyjából 9500 forintot) érnek, digitális jegybankpénz
formájában.
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Törökország
Csúcson a járvány Törökországban, Isztambulban a legsúlyosabb a helyzet
Minden korábbinál súlyosabb a járványhelyzettel szembesül Törökország. Egyetlen nap leforgása alatt 62 ezer új
fertőzöttről, és 288 halottról számolt be a török egészségügyi szervezet. Recep Tayyip Erdogan elnök az elmúlt héten új
korlátozásokat jelentett be a muszlimok böjti hónapja, a Ramadán első két hetére. A rendelet meghosszabbította az
éjszakai kijárási tilalmat és elrendelte az üzletek korábbi bezárását. A járványügyi adatok emelkedését a vírusmutációk
törökországi elterjedése okozza.
Törökország engedélyezte a Szputnyik V vakcina gyártását
Törökország engedélyezte az orosz Szputnyik V vakcina gyártását, miután ellenőrizték a vakcina gyártásához szükséges
feltételeket és mindent rendben találtak. A hírek szerint a Törökországban előállított Szputnyik V vakcina egy dózisa 10
dollárba fog kerülni, amely hasonló a kínai Sinovac oltóanyag árához. A gyártásról nem elsősorban az ár miatt döntöttek,
hanem amiatt, mert így nem függnek többé a külföldi beszállítóktól.
Erdogan menesztette a kereskedelmi miniszterét
Ruhsar Pekcan kereskedelmi minisztert Recep Tayyip Erdogan török elnök április 21-én menesztette, miután a
minisztériumi közbeszerzéseken a miniszter férje vállalatait részesítette előnyben. A miniszter visszautasította a
vádakat, elmondása szerint nem a családi kötelék volt a döntő a beszerzésekkor, hanem egyszerűen a férj vállalata adta
a legalacsonyabb ajánlatot. Erdogan a minisztérium élére Mehmet Must, a párt parlamenti képviselőjét nevezte ki,
akinek kinevezésével nem várható váltás a török kereskedelmi politikában.
Elsőre nem vágott kamatot az új elnökkel a török jegybank
Az eddigi 19 százalékon tartotta az irányadó kamatot a török jegybank április 15-én. Ez kicsit megnyugtató lehet a piac
számára, ugyanis attól tartottak, hogy a múlt hónapban hivatalba lépett új elnök első dolga lesz csökkenteni a kamatot.
A döntés után a jegybank leszögezte: kész minden eszközét használni az árstabilitás elérése érdekében, ugyanakkor
nem ismételték meg azt a múlt havi megállapítást a közleményben, mely szerint szükség esetén készek további
szigorításra, illetve a jelenlegi kondíciók fenntartására hosszú ideig. Ez fenntarthatja a befektetők szkepticizmusát az új
jegybanki vezetéssel kapcsolatban, vélhetően erre a hírre gyengült kicsit a líra. A török infláció márciusban 16%-ra
emelkedett, ezért nincs tér az irányadó egyhetes betéti kamat csökkentésére.
Törökország betiltotta a kriptopénzekkel való fizetést
A török jegybank döntése értelmében a hónap végétől tilos a bitcoint vagy más kriptovalutát fizetésre használni. A
központi bank a tiltás bevezetésére több okot is említett. Problémásnak tartják például a nagyon magas volatilitást, de

azt is, hogy a digitális tárcákat könnyen el lehet lopni vagy törvénytelenül használni. Említették még a visszavonhatatlan
tranzakciókat és azt, hogy gyakran illegális tevékenységekhez használják fizetőeszköznek a kriptopénzeket. Szintén
nagy gondnak látja a török központi bank, hogy nincsenek felügyeleti mechanizmusok, központi szabályozórendszer a
kriptopiacon.
Törökország az első negyedévi 5%-os bővülés után kétszámjegyű növekedésre számít a második negyedévben
Törökország első negyedéves gazdasági növekedése várhatóan 5% körüli lesz, és az úgynevezett bázishatás miatt
kétszámjegyűre nő az április-június időszakban - közölte az ország kincstár- és pénzügyminisztere. A növekedés
várhatóan 14,9%-ra gyorsul 2021 második negyedévében az úgynevezett bázishatás miatt - derül ki a Reuters friss
közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint 2021-ben a gazdaság 4,8%-kal, jövőre pedig 3,7%-kal bővül majd.
Az első negyedévben nőtt az újonnan alapított vállalkozások száma Törökországban
Törökországban éves szinten 15%-kal nőtt az újonnan alapított vállalatok 2021 első negyedévében. Idén januármárciusban 32 064 társaság alakult, szemben az egy évvel ezelőtti 27 908-zal. A vizsgált időszakban 2694 cég szűnt meg,
ez 27,3%-os csökkenés a 2020 azonos időszakában mért adatokhoz képest.
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Amerikai Egyesült Államok
Hamarosan 51 tagja lehet az Egyesült Államoknak
A Fehér Ház kedden bejelentette, hogy támogatja azt a törvényjavaslatot, amely a fővárost és környékét Washington
DC.-t tagállami szintre emelné. A kérdést tárgyalja már a képviselőház, ott várhatóan át is megy, de valószínűleg kemény
harcra számíthat a szenátusban, ahol sok republikánus ellenzi azt.
Volt pénzügyminiszter: Biden tervével az Egyesült Államok ellensúlyozhatja Kína terjeszkedését
Joe Biden amerikai elnök terve a gazdaság fellendítésére segíthet az Egyesült Államoknak felvenni a versenyt a kínai
Övezet és Út programmal - mondja Jacob Lew egykori pénzügyminiszter. A kínai Övezet és Út program célja, hogy
infrastrukturális és digitális összeköttetést létesítsen több ázsiai, közel-keleti, afrikai és európai ország között. Hszi
Csinping elnököt több kritika is éri, hogy Kína ezzel a saját befolyását akarja kiterjeszteni.
Washingtonra tekintenek a klímavédők
A világ vánszorogva halad az öt éve elfogadott párizsi éghajlatvédelmi egyezményben meghatározott célok felé, és a
Joe Biden új amerikai elnök által szervezett csütörtöki klímacsúcs megadhatja a folyamatnak a régen remélt lökést –
mondta újságíróknak Rich Lesser, a Boston Consulting Group vezérigazgatója.
A fal adja a másikat – újabb migrációs kihívások Amerikában
Addig fogadkoztak, hogy megkönnyítik a bevándorlást, hogy a migránsok el is hitték nekik, és megindultak a határnak.
Itt van Joe Bidenék első nagy próbatétele a propagandán túli valóságban.
Alaszka már ingyen oltást kínál a turistáknak
Ingyenes oltást ígér Alaszka kormányzója minden hozzájuk látogató külföldinek. Mike Dunleavy szerint a lépés az
arrafelé is szinte teljesen leállt idegenforgalom fellendítésére szolgál. Az ingyenes Pfizer vagy Moderna vakcina
felajánlása "újabb jó ok arra, hogy Alaszka államba jöjjön" – mondta.

Idaho a negyedik amerikai állam, amely nem kér az oltási igazolványból
A Daily Wire magazin arról ír, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem mindenki fogadta kitörő lelkesedéssel, hogy
bizonyos szolgáltatások igénybevételének feltételévé az oltási igazolvány megléte válna. Idaho lett a negyedik állam,
amelyik ezt meg is tiltotta, így nem szükséges beoltva lenni ahhoz, hogy állampolgárai igénybe vegyenek bizonyos
szolgáltatásokat.
Elszállt a használt autók ára, a helyzet nem fog gyorsan javulni az Egyesült Államokban
Világszerte emelkedik nem csak az új, de a használt autók ára is, ezt érzékelhetik a magyarországi vásárlók, de az
Egyesült Államokban is hasonló a helyzet. Közel 10 százalékkal ugrott meg a használt autók ára az Egyesült Államokban.
Az amerikai kormány 1,7 milliárd dollárt fordít a koronavírus-mutánsok elleni harcra
A Biden-adminisztráció 1,7 milliárd dollárt, azaz nagyjából 512,5 milliárd forintnak megfelelő összeget fektet be a
koronavírus mutánsainak megállításáért. A pénzt az 50 állam és az amerikai Járványkezelési és Megelőzési Központok
között fogják elosztani. A befektetés része az átszámolva körülbelül 572,8 billió forint, Joe Biden-féle mentőcsomagnak.
A felnőttek fele már kapott oltást az Egyesült Államokban
A felnőttek fele megkapta már legalább az első, koronavírus elleni védőoltását az Egyesült Államokban – jelentette az
Associated Press nyomán a The Guardian. Egyharmaduk már a második dózis vakcináját is megkapta.
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Kanada
Szövetségi egészségügyi dolgozókat mozgósít Kanada
Szövetségi egészségügyi dolgozókat mozgósít Kanada annak érdekében, hogy enyhítsék a kritikus állapotokat
Torontóban és Ontario tartomány többi részén – jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök. A Reuters írja, hogy a
koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt bezártak a térségben az iskolák, leálltak az üzletek. Az ottawai kormány
arra is törekszik, hogy a gyorstesztek számát fokozza. Kanadában több mint 48 millió adag koronavírus elleni vakcinát
akarnak beadni június végéig, ez a teljes, valamivel kevesebb mint 38 milliós összlakosság egyszeri beoltásához elegendő
lenne. Szeptember végéig összesen mintegy 100 millió dózist várnak.
F1: elmarad az idei Kanadai Nagydíj
Elmarad a június 13-ra tervezett Forma-1-es Kanadai Nagydíj, mivel a montreali egészségügyi hatóságok szerint a
verseny még szurkolók jelenléte nélkül is komoly veszélyt jelentene a fertőzés terjedése szempontjából. Érvelésük
szerint a külföldről érkező csapatok tagjai több száz másik emberrel kerülnének kontaktusba a versenyhétvége során.
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Latin-Amerika
Kockázatok és előnyök a Latin-Amerikában vállalkozni szándékozók számára
Az Economist Intelligence Unit (EIU) elemző központja nemrégiben jelentést tett közzé, amely bemutatja azokat a fő
kockázatokat, amelyekkel azok szembesülnek, akik üzletet akarnak folytatni a régióban. A valóság az, hogy LatinAmerikában a gazdasági kilátások bizonytalanok csakúgy, mint a világ nagy részén, a koronavírus-járvány
következményei miatt. Az elemzés a térség által kínált előnyöket is felsorakoztatja, melyek a jól képzett munkaerő, a
nagy vállalkozási kedv, valamint a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek exportálása.
Ígéretet tett az Amazonas védelmére Brazília
Ígéretet tett a brazil elnök az éghajlatváltozás elleni küzdelem támogatására, és az amerikai elnököt levélben
biztosította arról, hogy Brazíliában 2030-ig véget vetnek az illegális fakitermelésnek. Jair Bolsonaro az április 22-23.
között tartandó virtuális klímacsúcstalálkozó előtt írt levelet Joe Biden amerikai elnöknek. Brazíliában szerdán tettek
közzé új tervet az Amazonas-medence védelmére. A brazil kormány első alkalommal fogalmazott meg konkrét
célkitűzést az amazóniai őserdőben folyó fakitermelés mértékének csökkentésére. Az Observatorio do Clima nevű
agytröszt szerint Bolsonaro hivatalba lépése óta 16 százalékkal emelkedett a letarolt területek nagysága.
Még százmillió Pfizer-vakcinát venne Brazília
Brazília tárgyalásokat folytat a Pfizer gyógyszeripari óriással további százmillió koronavírus elleni oltóanyag
megvásárlásáról - közölte kedden Fabio Faria tájékoztatási miniszter. Brazília egyike azoknak az országoknak, ahol a
legsúlyosabb a koronavírus-járvány okozta helyzet. Ennek oka főképpen egy új, erősen fertőző vírusváltozat
megjelenése, a vakcinák lassú és hiányos bevezetése, valamint a kórokozó terjedésének megfékezését segítő
korlátozások egyenlőtlensége. A latin-amerikai országban 24 óra alatt 69 381 új koronavírusos megbetegedést és 3321
halálesetet regisztráltak kedden az egészségügyi minisztérium adatai szerint. A halottak száma 378 003-ra emelkedett,
ami az Egyesült Államok után a második legmagasabb a világon. A megerősített esetek száma meghaladja a 14 milliót.
Egy brazil család tragédiáján keresztül mutatták be, hogy sok kisgyerek hal meg koronavírus miatt
A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt. A BBC-nek nyilatkozó járványügyi
szakértő, a São Pauló-i Egyetemen dolgozó Fatima Marinho arra hívta fel a figyelmet: félreértés az, hogy a gyerekekre
nem veszélyes a koronavírus okozta betegség. Brazíliában a hivatalos adatok szerint 2020 februárja és 2021 márciusának
közepe között a Covid–19 legalább 852 kilenc év alatti gyerek – közöttük 518 csecsemő – halálát okozta.
Fájdalomcsillapító sem jut a betegeknek Brazíliában
Humanitárius segítséget kértek oltóanyagok és gyógyszerek beszerzéséhez az ENSZ főtitkárhelyettesétől egy pénteki
videokonferencián Brazília államainak kormányzói. Brazília a világjárvány egyik legsúlyosabban érintett országa. Az
Orvosok Határok Nélkül nevű civil szervezet szerint Latin-Amerika legnagyobb, 211 milliós országában humanitárius
válsághelyzet alakult ki, mert Jair Bolsonaro elnök kormányának nem volt meg a politikai akarata, hogy kezelje a
járványt.
Lemond Raúl Castro, a Kubai Kommunista Párt elnöke
Raúl Castro, a Kubai Kommunista Párt elnöke a párt 8. kongresszusának pénteki nyitónapján bejelentette, hogy lemond
tisztségéről és átadja a vezetést egy fiatalabb generációnak. Castro a felszólalásában elítélte az Egyesült Államok utóbbi
években megnövekedett ellenségességét, de azt hangoztatta, hogy országa kész a párbeszédre a kölcsönös tisztelet
alapján. Ehhez azonban nem tesz a szuverenitását és a függetlenséget érintő engedményeket. Rosszallotta azt is, hogy
Washington a koronavírus járvány ellenére is fokozta a Kuba elleni szankciókat. A párt főtitkárságát a sajtóértesülései
szerint Miguel Díaz-Canel államfő veszi át, Castro visszavonul a politikából.
Megválasztották Raúl Castro utódját a Kubai Kommunista Párt élén
A várakozásoknak megfelelően Miguel Díaz-Canel államfőt választották meg Kuba legbefolyásosabb tisztségére, a
Kubai Kommunista Párt első titkárának a párt kongresszusának zárónapján. Díaz-Canel megválasztása az 1959-es kubai
baloldali forradalmat vezető Castro-fivérek, Fidel és Raúl hat évtizedes kormányzását zárja le. A 60 éves Miguel Díaz-

Canel 2018-ban váltotta fel Raúl Castrót a karibi szigetország államelnöki posztján, és széles körben számítottak a
pártvezetői megválasztására is.
Soron kívül beadatta magának a koronavírus-vakcinát, eltiltották 10 évre a közhivataltól a volt perui elnököt
Eltiltotta tíz évre a közhivatal viselésétől Martín Vizcarra volt perui elnököt a dél-amerikai ország kongresszusa pénteki
titkos szavazásával, mert soron kívül beadatta magának a koronavírus elleni oltóanyagot. Vizcarrát hatalommal való
visszaélésben, összeesküvésben és hamis nyilatkozat tételében találták bűnösnek a perui politikai elitet is érintő
vakcinabotránnyal összefüggésben. A hírek szerint több miniszter és vezető köztisztségviselő megkapta a Sinopharm
kínai gyógyszergyár oltóanyagát, mielőtt a készítményt elérhetővé tették a lakosság számára.
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Afrika és Közel-Kelet
Márciusban növekedett az infláció Dél-Afrikában
A News 24 hírügynökség a dél-afrikai Statisztikai Hivatalra hivatkozva tájékoztat, hogy ez év márciusában tovább
növekedett az országban az infláció, mely a februárban mért 2,9%-ról három százalékpontot emelkedve elérte a 3,2%ot.
Izrael: hat hónap múlva jön a második oltási kampány
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Izrael egy második COVID-19 oltási kampányra
készül 6 hónap múlva. A tervek szerint a gyermekeket is beoltják.
Koronavírus: Izrael ismét több millió adag Pfizer-vakcinát vásárolt
Izrael újabb több millió adag vakcina vásárlásáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártóval hétfőn jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet az MTI szerint.
A koronavírus-oltás mintaállamában visszaáll a hatnapos oktatás, szabadtéren nem kötelező a maszkviselés
Izraelben visszatértek a koronavírus-járvány előtti oktatási rendhez, vasárnaptól megszűnt a kiscsoportos és a
távoktatás, valamint szabadtéren nem kötelező a maszkviselés, mert az oltási kampány nyomán visszaszorult a járvány
- jelentette a helyi média.
Arab Emírségek: a Sinopharm 93 százalékkal csökkenti a kórházba kerülés esélyét
Az Al Arabiya English beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban készült egy kutatás
arra vonatkozóan, hogy milyen hatásos a kínai Sinopharm vakcina, amivel itthon is oltanak. Az Abu-Dzabi Médiairoda
jelentése szerint senki nem halt meg, aki megkapta a Sinopharm mindkét adagját, a vakcina pedig 93 százalékban
hatékony a kórházba kerülés ellen, és 95 százalékban csökkenti az intenzív kezelés kockázatát.
Líbiában is megkezdődött az oltási kampány
Líbiában is megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány - jelentette be szombaton az észak-afrikai ország
járványügyi és betegségmegelőzési központjának igazgatója Tripoliban. Dadr Addin Annadzsar elmondta, hogy a
konfliktus sújtotta ország eddig többségében kínai és orosz vakcinákat kapott, amelyeket 450 oltóközponton keresztül
fognak szétosztani.

A növekvő közel-keleti termelés az olajárak újabb háborújához vezethet
A növekvő közel-keleti olajkitermelés olcsóbbá teszi az ebből a régióból származó árut a Brent-típushoz képest, ami
pedig árháborúhoz vezethet az olajpiacon. Ez a jelzés reakció a legnagyobb olajtermelő országok (OPEC+) számára, ahol
a magasabb olajárak és az olaj iránti kereslet növekedésének kilátásai miatt megkezdték a termelés növelését. A
bizonytalanság azonban továbbra is fokozódik, mivel a koronavírus-járvány a világ legtöbb részén – ahogy a
kulcsfontosságú Indiában és az Egyesült Államokban is – továbbra is intenzíven zajlik.
Teherán: Ha Amerika felhagy a szankciókkal, Irán visszatér az atomalkuhoz
Az iráni kormányszóvivő szerint Teherán csak a technikai képességét akarta megmutatni az urán hatvan százalékosra
dúsításával. Teherán csak a technikai képességét akarta bizonyítani az urán 60 százalékosra dúsításával a nukleáris
létesítményében elkövetett szabotázs után, a folyamat visszafordítható, amennyiben az Egyesült Államok visszavonja
a szankciókat - jelentette be kedden az iráni kormányszóivő.
Dánia hazaküldi a szír migránsokat
Nem látja a továbbiakban szívesen a harmadik világbeli bevándorlókat a Dán Királyág. Az amúgy baloldali koppenhágai
kormány eltökélt szándéka ugyanis, hogy megállítsa az országba irányuló migrációt, és amennyire lehet, visszafordítsa
az eddigi folyamatot. Ennek jegyében küldik haza a szír migránsokat.
Még mindig Egyiptomban vesztegel az Ever Given - ez lehet a végső megoldás
Még mindig Egyiptom területén vesztegel az Ever Given teherhajó, amelyet változatlanul nem engednek tovább a helyi
hatóságok. Az már most látszik, hogy minden idők egyik legnagyobb hajózási pere jöhet az eset miatt. Ám a hajót
üzemeltető vállalat azért, hogy elkerülje a még nagyobb veszteséget, lehet, hogy arra kényszerül, hogy a teljes
rakományt átpakolják más hajókra.
Magyar találmány, amelyért hercegek és sejkek is sorban állnak
Mészáros Dávid, a Smartkas agrártech startup alapítója és vezetője is bekerült az amerikai Forbes 30 Under 30 listájára.
Mészáros Dávid nemcsak a katari uralkodó magánszállásán járt, hanem Szaúd-Arábiában, a királyi palotában is, de az
Egyesül Arab Emírségekben is hasonló körülmények között fogadták. Olyan helyeken kötött több mint 10 millió eurós
üzleteket a királyi családdal, sejkekkel, hercegekkel, ahol 1000 milliárdos olaj- és gázipari döntéseket hoznak.
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Ausztrália
Szabaddá tették a repülést Ausztrália és Új-Zéland között, másnap koronavírusos lett egy reptéri dolgozó
Hétfőn nyitották meg a határokat Ausztrália és Új-Zéland között, rögtön másnap pedig pozitív lett egy aucklandi
reptéri dolgozó koronavírustesztje – írja a BBC. A két ország közötti "légibuborék" azt jelenti, hogy az utazóknak már
nem kell karanténba vonulniuk érkezés után.
Szinte nullára csökkent a koronavírus-fertőzöttek napi növekménye, mégsem nyitja meg határait Ausztrália
Az óceániai szigetország miniszterelnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nincs tervben a határ
külföldiek előtt való megnyitása. Ausztrália 2020 márciusában zárta le határait azok előtt, akik külföldről szerettek

volna beutazni az országba, vagy éppen haza kívántak térni utazásukból – írta a Reuters hírügynökség. A határzár, a
szigorú lezárások és a lakosság nyomkövetése, valamint az állampolgárok felelősségteljes viselkedése mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy Ausztrália a világ egyik legsikeresebb államává váljon járványkezelés tekintetében,
melynek bizonyítéka, hogy mindössze 29 500 covid-fertőzöttet azonosítottak a pandémia kitörése óta, akik közül 910en estek áldozatául a kórokozónak.
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Új-Zéland
Nincs szükség karanténra, tömegesen utaznak az ausztrálok Új-Zélandra
Tömegesen érkeznek az új-zélandi repülőterekre az utasok Ausztráliából, miután az ottani hatóságok hétfőtől, egy év
után ismét engedélyezték számukra, hogy karantén nélkül lépjenek a szigetország területére – adta hírül az MTI. Az
ausztrál államok zöme már tavaly jóváhagyta az új-zélandi lakosok számára a karanténmentes belépést. A többi
országból érkezőknek mind Ausztráliában, mind Új-Zélandon továbbra is kéthetes szállodakaranténba kell vonulniuk,
saját költségükön.
Új-Zéland illegálissá akarja tenni a dohányzást
Új-Zéland célja, hogy 2025-re teljesen füstmentes országgá váljanak, az áhított cél elérése érdekében pedig több
javaslatot is bejelentettek. A legfőbb tervük közt szerepel a dohányzás alsó korhatárának fokozatos emelése
törvényileg. Ez pedig kiterjedhet a cigaretta és dohánytermékek eladásának betiltására bárki számára, aki 2004 után
született – számolt be róla a The Guardian. Emellett felvetették a dohánytermékekben megengedett nikotinszint
jelentős csökkentését, a szűrők betiltását, a dohány minimálárának meghatározását, valamint a dohány és a cigaretta
értékesítési helyeinek korlátozását.
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