
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben 
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális 
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi 
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb 
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Albánia 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban május 12-re 42-vel, 131 845-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 3-
mal, 2 423-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 9 350 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Az albán bankok nettó nyeresége nőtt az első negyedévben 
Az albán bankszektor nettó nyeresége 4,8 milliárd lekre (47,0 millió dollárra / 38,7 millió euróra) nőtt az első 
negyedévben, szemben az előző év azonos időszakában elért 1,4 milliárd lekes nyerességgel. Az albán bankok 
hitelállománya március végén 611,8 milliárd lekre nőtt az egy évvel korábbi 601,9 milliárd lekről. Albánia 
bankrendszerének teljes vagyona március végén 1603 milliárd lekre emelkedett az előző év azonos időszakában mért 
1548 milliárd lekről. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Jó hír az osztrák határon ingázóknak 
Nagy István agrárminiszter kezdeményezésére a hegyeshalmi kishatár átkelőhelyet csak magyar és osztrák 
állampolgárok használhatják. Az agrárminiszter szerint ezzel sokkal könnyebb dolga lesz az ingázóknak, míg a 
tranzitforgalom továbbra is használhatja az M1 autópálya nemzetközi határátkelőjét. 
 
Bejelentették: így nyit ki Ausztria a jövő héttől 
Ausztriában május 19-én kinyitnak a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt 
éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár hétfő délután. A döntés 
alapját egyfelől a járványügyi mutatók - a vártnál kedvezőbb - alakulása, másfelől az oltások előrehaladása és a kiterjedt 
tesztelés jelenti. Ausztriában október 5-e óta először hétfőn regisztráltak ezernél kevesebb új koronavírusos 
megbetegedést, és azok száma, akik legalább az első adag oltást megkapták, meghaladta a két és félmilliót. 
 
Ausztriában teszttel mehetnek a gyerekek uszodába és étterembe is 
Ausztriában május 17-étől a heti három alkalommal elvégzett iskolai koronavírusteszt lesz érvényes a gyerekeknek az 
iskolán kívüli programokra is, így ennek felmutatásával mehetnek uszodába, folytathatnak sporttevékenységet 
egyesületekben, vagy akár étterembe, illetve cukrászdába is - jelentette be szerdán Heinz Fassmann oktatási miniszter 
Bécsben. 
 
Helyreáll a kishatárforgalom Ausztria és Bajorország között 
Szerdától helyreáll a kishatárforgalom Ausztria és Bajorország között - jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök 
kedden a Sebastian Kurz osztrák kancellár látogatása alkalmából tartott közös sajtótájékoztatón Münchenben. A bajor-
osztrák határon december óta szigorú korlátozás volt érvényben, amely akkor lépett életbe, mikor Németország Tirolt 
is - Csehország és Szlovákia mellett - "vírusmutációs területté" nyilvánította. 
 
Ugrásra készen az osztrákok, bepótolnák a tavalyi nyaralást 
Tavaly az osztrákok több mint fele egyáltalán nem, vagy csak a szokásosnál kevesebbet ment nyaralni, ezért a 
felgyülemlett igény miatt az idén hosszú szabadságokat terveznek a karriere.at munkaközvetítő portál felmérése 
szerint. A megkérdezettek közül minden negyedik ember két hétnél hosszabb időre tervez szabadságot kivenni. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://seenews.com/news/albanian-banks-net-profit-surges-in-q1-740930
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/nagy-istvan-segitett-az-ingazoknak-3749638/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210510/bejelentettek-igy-nyit-ki-ausztria-a-jovo-hettol-482510
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210512-az-iskolan-kivuli-programokra-is-ervenyes-az-iskolai-koronavirusteszt-ausztriaban.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210512-az-iskolan-kivuli-programokra-is-ervenyes-az-iskolai-koronavirusteszt-ausztriaban.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/helyreall-kishatarforgalom-ausztria-bajororszag-kozott-covid-jarvany-koronavirus.728916.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210511/ugrasra-keszen-az-osztrakok-bepotolnak-a-tavalyi-nyaralast-482624


Bécs előzésben van: biznisz rendezvényekkel lendítenek a turizmuson 
Amíg nálunk őrölnek még a malmok, addig Ausztriában nemcsak, hogy feloldották a rendezvények és vásárok 
rendezésének tilalmát, hanem például a koronavírus-járvány korlátozó intézkedései miatt sújtott bécsi üzleti 
turizmusnak egy négymillió eurós mentőövet is dobnak 2023-ig. A bécsi üzleti találkozókat és kongresszusokat 
támogató alapot városi pénzből a Wien Tourismus kongresszusi irodán keresztül finanszírozzák. 
 
Hajdúszoboszlón épül a világ egyik legnagyobb betoncserépgyára 
Három helyszínen, Hajdúszoboszlón, Pécsen és Jánosházán együttesen 6,5 milliárd forint értékű beruházást hajt végre 
a magyar építőanyagipar egyik meghatározó szereplője, az osztrák családi tulajdonban lévő Leier-csoport. A magyar 
kormány 656 millió forint támogatást biztosít a három helyszínen megvalósuló beruházáshoz, amely 1240 munkahely 
megtartását és további 20 újnak a megteremtését eredményezi. 
 
Ausztriában nyalókával tesztelik az óvodásokat 
Hétfőtől a nyalókateszt minden óvodában elérhető lesz Alsó-Ausztriában. Egy vékony, fogkefére hasonlító pálcikát kell 
bevenni a szájba, nagyjából kilencven másodpercig előre-hátra kell mozgatni, majd meg kell várni, hogy elegendő nyálat 
szívjon fel. Ezután vissza kell helyezni a tartójába, majd 10-15 perc várakozás után már meg is van az eredmény. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Lazítás Brüsszelben: komoly rendőri intézkedésre került sor 
Többszáz emberrel szemben intézkedtek rendőrök vasárnapra virradóra Brüsszelben, a belga főváros több helyszínén 
összegyűlő, főként fiatalokból álló csoportok a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom szombati feloldását, 
valamint a bárok és éttermek teraszainak megnyitását ünnepelték, gyakran a továbbra is érvényes rendkívüli szabályok 
figyelembevétele nélkül. 
 
Belgium halad a normális élet felé, és nyitnak az éttermek belső terei 
A belga kormány a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli intézkedések többlépcsős lazítását 
jelentette be kedden, az éttermek hamarosan belső helyiségeikben is fogadhatnak vendégeket, júniustól kül- és 
beltérben is látogathatók lesznek a kulturális rendezvények és sportversenyek, megnyithatnak a fitnesz-termek, és az 
iskolák nyári táborokat szervezhetnek. 
 
Hollandia május 19-én több lépcsőben folytatja a nyitást és a korlátozások folyamatos feloldását 
A holland kormány csak abban az esetben folytatja a korlátozások feloldását, ha a fertőzési adatok folyamatos 
csökkenést mutatnak és a koronavírusos kórházi kezeltek száma is csökken. Amennyiben az adatok kedvezően 
változnak, úgy május 19-től újra lehetőség nyílik majd a sportolásra, valamint a vidámparkok és állatkertek is 
megnyithatnak, a szexmunkások is újra dolgozhatnak, és a vendéglátóhelyek teraszai 6-20 óráig tarthatnak majd nyitva. 
A holland nyitás harmadik lépéséről június 1-én tartanak sajtótájékoztatót.  
 
Eurómilliárdokat kapnak Hollandiában az olajipari óriások 
A holland kormány 2 milliárd euró támogatást ad a Royal Dutch Shell és az ExxonMobil olajipari nagyvállalatokat 
magában foglaló konzorciumnak, amely a világ egyik legnagyobb szén-dioxid-leválasztó és -tároló (CCS) rendszerének 
megvalósításán dolgozik – közölte a rotterdami kikötő.  
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210512/becs-elozesben-van-biznisz-rendezvenyekkel-lenditenek-a-turizmuson-482654
https://www.vg.hu/vallalatok/ipar/hajdoszoboszlon-epul-a-vilag-egyik-legnagyobb-betoncserepgyara-3755206/
https://index.hu/kulfold/2021/05/11/amerikaban-mar-lehet-oltani-a-12-15-eveseket-pfizer-vakcinaval/ausztriaban-nyalokaval-tesztelik-az-ovodasokat/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/lazitas-brusszelben-komoly-rendori-intezkedesre-kerult-sor.728751.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/lazitas-brusszelben-komoly-rendori-intezkedesre-kerult-sor.728751.html
http://www.atv.hu/kulfold/20210511-belgium-halad-a-normalis-elet-fele-es-nyitnak-az-ettermek-belso-terei
https://magyarkik-my.sharepoint.com/personal/intdept_mkik_hu/Documents/MKIK%20NIG%20Munka_08.31/Hírlevelek/2021.%20április%2019.%20hét/Belgium%20halad%20a%20normális%20élet%20felé,%20és%20nyitnak%20az%20éttermek%20belső%20terei
https://magyarkik-my.sharepoint.com/personal/intdept_mkik_hu/Documents/MKIK%20NIG%20Munka_08.31/Hírlevelek/2021.%20április%2019.%20hét/Belgium%20halad%20a%20normális%20élet%20felé,%20és%20nyitnak%20az%20éttermek%20belső%20terei
https://www.nu.nl/coronavirus/6132772/kabinet-wil-19-mei-versoepelen-maar-kan-maandag-nog-op-pauzeknop-drukken.html
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/euromilliardokat-kapnak-hollandiaban-az-olajipari-oriasok-3751597/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/euromilliardokat-kapnak-hollandiaban-az-olajipari-oriasok-3751597/


FORRÁS:  
www.napi.hu 
www.atv.hu  
www.nu.nl  
www.vg.hu   
 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Újabb COVAX-szállítmány érkezett Bosznia-Hercegovinába 
Több mint 43 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Bosznia-Hercegovinába a védőoltások méltányos elosztására 
létrehozott COVAX-program keretein belül. A 43 290 adag vakcina május 10-én érkezett meg a boszniai fővárosba, és a 
napokban további 35 100, illetve 32 760 adag oltásra lehet számítani a nyugat-balkáni országban, ezzel meghaladja a 
százezret a COVAX-programon keresztül eddig beszerzett vakcinák száma Boszniában, ahol a múlt héten néhány napra 
leállt az oltási kampány, mert nem volt elegendő vakcina. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 12-re 
Bosznia-Hercegovinában 284-gyel, 201 796-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 31-
gyel, 8 943-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 18. óta csökken, jelenleg 25 149 esetet tartanak nyilván. 
 
Bosznia-Hercegovina és Jordánia is lélegeztetőgépeket kap Magyarországtól 
Összesen 40 lélegeztetőgépet adományoz a Magyar Kormány Bosznia-Hercegovinának és Jordániának. Boszniába 
összesen 30 lélegeztetőgépet szállítanak majd, amelyet hivatalosan a NATO járványügyi célalapjának adományoztak. 
Áprilisban Montenegrót is lélegeztetőgépekkel segítette Magyarország. 
 
Bosznia-Hercegovinában 19,8%-kal nőtt az ipari értékesítés márciusban 
Bosznia-Hercegovinában – a februári 5,5%-os csökkenést követően – márciusban éves szinten 19,8%-kal nőtt az ipari 
értékesítés. A külföldi piacon évi 6,3% volt a növekedés, míg a belföldi értékesítés 33%-kal emelkedett márciusban. Az 
ország ipari értékesítése 4%-kal nőtt az előző évhez képest 2021 első három hónapjában. 
 
Bosznia-Hercegovinában 2,5%-kal nőttek az ipari termelői árak márciusban 
2021 márciusában – a februári 1,8%-os növekedést követően - éves szinten 2,5%-kal nőttek az ipari termelői árak 
Bosznia-Hercegovinában. Havi összehasonlítás alapján 0,2%-os volt a márciusi csökkenés, miután februárban 1,6%-os 
növekedést regisztráltak. 
 
A Bosznia-Hercegovinába érkező külföldi turisták száma márciusban éves szinten 9,7%-kal nőtt 
A márciusban Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma az előző évhez képest 9,7%-kal, 16 564-re nőtt, 
míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 6,4%-os növekedéssel elérte a 40 902-őt. A boszniai szálláshelyeken 
megszálló turisták összlétszáma márciusban éves szinten 44,7%-kal, 41 951-re nőtt, de havi összehasonlítás alapján 
20,8%-kal csökkent. Éves összevetésben 37,8%-kal emelkedett, azonban havi szinten 17,8%-kal, 99 201-re csökkent a 
vendégéjszakák száma.  2021 első negyedévét tekintve éves szinten 19,9%-kal 144 116-ra esett vissza az országba 
látogató turisták száma és 20,5%-kal 341 755-re csökkent a vendégéjszakák száma. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
http://www.sarajevotimes.com/significant-decrease-in-tourist-arrivals-in-bih-recorded-in-the-first-three-months/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 
 
 
 

http://www.napi.hu/
http://www.atv.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.vg.hu/
https://index.hu/kulfold/2021/05/11/amerikaban-mar-lehet-oltani-a-12-15-eveseket-pfizer-vakcinaval/ujabb-covax-szallitmany-erkezett-boszniaba/
https://index.hu/kulfold/2021/05/06/jordania-es-bosznia-is-lelegeztetogepeket-kap-magyarorszagtol/
https://seenews.com/news/bosnias-industrial-sales-up-198-yy-in-march-740404
https://seenews.com/news/bosnias-industrial-producer-prices-up-25-yy-in-march-740403
https://seenews.com/news/foreign-tourists-to-bosnia-up-97-yy-in-march-740587
https://index.hu/
http://www.sarajevotimes.com/significant-decrease-in-tourist-arrivals-in-bih-recorded-in-the-first-three-months/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/


Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Az országban május 12-re 1 657-tel, 412 814-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
46-tal, 17 150-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 38 515 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Az EB felfelé módosította Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését, 4,9%-os növekedést várnak 2022-ben 
Az Európai Bizottság szerint Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 3,5%-kal nőhet, szemben a 2,7%-os korábbi 
előrejelzéssel. 2022-ben már 4,9%-os fellendülést várnak. A megnövekedett külföldi kereslet eredményeként az 
áruexport lesz várhatóan a fő hajtóerő Bulgária gazdaságának 2021-es fellendülésében. A szolgáltatások exportjának 
dinamikája nagyban függ az idegenforgalmi szektor teljesítményétől. A teljes export 2021-ben 7%-kal, 2022-ben 8,3%-
kal növekedhet, míg az import idén 6%-kal, jövőre pedig 6,1%-kal bővülhet. 
 
Bulgáriában márciusban éves szinten 16,6%-kal nőtt a szálláshelyek szállásdíj bevétele 
A bulgáriai szálláshelyek szállásdíj bevételei márciusban éves szinten 16,6%-kal nőtt, elérve a 24,6 millió levát (15,3 millió 
USD / 12,6 millió EUR). A külföldi állampolgárok által eltöltött vendégéjszakákból származó bevételek 29,7%-kal 
csökkentek, míg a bolgár turisták által eltöltött vendégéjszakákból származó bevételek 57,7%-kal növekedtek. A 
vendégéjszakák száma összesen 15,4%-kal, mintegy 439 500-ra nőtt, a bulgáriai szálláshelyeken megszálló turisták 
száma pedig éves összehasonlításban 24,3%-kal, 202 ezerre emelkedett. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 

Csehország 

 
Felgyorsult az infláció Csehországban 
Csehországban áprilisban éves összehasonlításban 3,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, ami tavaly szeptember óta 
a legnagyobb emelkedés - jelentette a Cseh Statisztikai Hivatal kedden. Az előző hónaphoz mérve átlagosan 0,8 
százalékkal voltak magasabb az árak. Az inflációt leginkább az üzemanyagok (16,5 százalék) és a dohányáruk (19,5 
százalék) árának emelkedése befolyásolta. Márciushoz viszonyítva drágultak az alkoholos italok, a frissítők, a 
dohányáruk és az élelmiszerek is - közölte Pavla Sedivá, a statisztikai hivatal szakigazgatója. 
 
Hamarosan megnyílik Csehország felé is a szabad utazás lehetősége 
A koronavírus ellen beoltott állampolgárok Magyarország és Csehország közötti szabad utazásáról is tárgyalt Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter Jakub Kulhánek cseh külügyminiszterrel kedden Budapesten. Szijjártó Péter a 
megbeszélés után a cseh külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a fő kérdésben a két fél 
egyetért, a részleteket pedig hamarosan kidolgozzák. 
 
Minimális az idegenforgalom Csehországban 
Minimálisra csökkent az idegenforgalom Csehországban. Az első negyedévben a csehországi szállodákban és 
panziókban sokkal kevesebb személy szállt meg, mint a tavalyi év bármelyik negyedében. A probléma alapvető oka a 
tavaly március óta tartó koronavírus-járvány – mutattak rá piaci elemzők, akik szerint az állami támogatások 
megszűntével a szálláshelyek egy része várhatóan csődbe megy. 
 
Márciusban öt százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Csehországban 
Márciusban naptári hatásoktól megtisztítva öt százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Csehországban éves 
bázison, míg havi összehasonlításban 1,6 százalékkal csökkent – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) Prágában. 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria
https://seenews.com/news/eu-commission-lifts-bulgarias-2021-gdp-growth-fcast-projects-49-rise-in-2022-740925
https://seenews.com/news/bulgarias-revenue-from-tourist-overnights-up-166-yy-in-march-740709
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria
https://profitline.hu/Felgyorsult-az-inflacio-Csehorszagban-421912
https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/Hamarosan_megnyilik_Csehorszag_fele_is_a_sz_LZ81JA
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210511_minimalis_az_idegenforgalom_csehorszagban?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://trademagazin.hu/hu/marciusban-ot-szazalekkal-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom-csehorszagban/


Csökkent a munkanélküliség Csehországban 
Áprilisban 4,1 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban a márciusi 4,2 százalékról - közölte a cseh 
munkaügyi hivatal pénteken Prágában. A munkát keresők száma márciushoz viszonyítva mintegy kilencezerrel 298 
ezerre esett vissza, míg a szabad munkahelyek száma 4500-zal 343 ezerre emelkedett. Éves összehasonlításban a 
munkanélküliek száma mintegy 44 ezerrel magasabb az idén. 
 
Csehország mihamarabb oltási igazolványt szeretne 
Csehország mihamarabb szeretne megállapodni szomszédaival, hogy a koronavírus ellen beoltottak még az európai 
uniós oltási igazolvány bevezetése előtt, mihamarabb szabadon utazhassanak. 
 
Csehország készen áll az önvezető vonatok bevezetésére 
Csehország aktív lépéseket tett az irányában, hogy előkészítsék az önvezető vonatok pályáját az országban. Az önvezető 
vonatokat már régóta be akarják vezetni a forgalomba, azonban előtte meg kell tenni bizonyos szükséges védelmi 
lépéseket. 
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Egyesült Királyság 

 
Járvány: a brit kormány önvizsgálatot tart 
Ahogy egyre több ország jut túl a koronavírus-járvány harmadik hullámán, és bízik abban, hogy az oltásoknak 
köszönhetően megelőzhető a negyedik – úgy merül fel az igény a kormányok járványkezelésének vizsgálata iránt. 
Olaszország után az Egyesült Királyságban – ahol meghaladta a 127 ezret a pandémia halálos áldozatainak a száma - 
indul független, szakértői vizsgálat a kormányzati intézkedésekről jövő tavasszal. 
 
Bankárok sora dobbanthat Londonból 
Többek között a Morgan Stanley, a Barclays és a Goldman Sachs is számos vezető bankárát telepíti át az EU területére, 
köszönhetően a poszt-brexit szabályozási környezetnek és a járvány miatt utazási korlátozások enyhülésének – tudta 
meg a Reuters. A lépés okai között található a Brüsszel és London közötti tárgyalások során az áttörés elmaradása, így 
az ügyfelekkel találkozó bankároknak az unión belülről is szükségük van egy partnerre a zavartalan üzletmenet 
folytatásához. 
 
Európa egyik leggazdagabb állama lenne a független Skócia, de szinte lehetetlen megvalósítani 
A skót választások után ismét felerősödött a törekvés az északi brit tartomány függetlenedésére. 2014-ben egyszer már 
szavazhattak a skótok a függetlenségükről, még egyszer aligha adja erre áldását a brit parlament. Az akkori népszavazás 
egyik fő kampánytémája a gazdaság volt: az elszakadást ellenzők szerint a kiválásnak tragikusan magas ára lett volna, a 
függetlenségpártiak viszont lehetőséget látnak benne. Megnéztük a skót gazdaság adottságait, és ez alapján az látszik, 
hogy egyik fél érvelése sem teljesen megalapozatlan. 
 
Nem a népszavazáson vérezhet el a független Skócia 
Miután a Skócia függetlenségét támogató pártok jól szerepeltek a múlt héten tartott országgyűlési választásokon, újra 
napirendre került az országszakadást kilátásba helyező népszavazás. A referendum kiírása mellett az önálló Skócia 
megalakulása biztonságpolitikai kockázatot is jelentene, az EU-csatlakozás több gazdasági és diplomáciai kihívással 
járna. 
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Eddig 8,7%-kal vágta vissza a brit GDP-t a koronavírus-járvány 
A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán ismertetett első becslése alapján 1,5 százalékkal csökkent a brit hazai 
össztermék (GDP) értéke az idei első negyedévben, annak ellenére is, hogy márciusban tavaly nyár óta nem mért havi 
összevetésű növekedést mértek a brit gazdaságban. 
 
Angliában 14 hónapja először nem volt koronavírus miatti haláleset 
A hétfőn közzétett statisztikákban Anglia nem közölt koronavírus miatti halálesetet, így a járvány tavaly márciusi 
kezdete óta a múlt hét vasárnap volt az első nap, amely a Covid-19 miatti haláleset nélkül zárult. 
 
Másfél százalékkal csökkent a brit gazdaság 
A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán ismertetett első becslése alapján 1,5 százalékkal csökkent a brit hazai 
össztermék (GDP) értéke az idei első negyedévben, annak ellenére is, hogy márciusban tavaly nyár óta nem mért havi 
összevetésű növekedést mértek a brit gazdaságban. 
 
Konzervatív sikereket hozott a választási szupercsütörtök Nagy-Britanniában 
Angliában helyhatósági, Skóciában és Walesben pedig parlamenti választásokat tartottak múlt héten. A Strathclyde 
Egyetem professzora Sir John Curtice alapvetően két jelenséget figyelt meg a voksolások eredményeit szemlélve. 
Egyrészt a hatalmon lévő pártok mindenütt jól teljesítettek, amely minden bizonnyal nagyban köszönhető a sikeres 
oltási programnak és az azzal párhuzamos fokozatos újranyitásnak. Másodsorban pedig a már lezajlott Brexit továbbra 
is sokakat befolyásol az urnáknál. 
 
Hármas fokozatúra csökkent a brit járványkészültség 
Egy szinttel alacsonyabbra, a középső – hármas – fokozatra csökkentette a koronavírus-járvány intenzitását jelző 
készültséget hétfőn a brit kormány. Február óta immár másodszor csökken a brit járványügyi készenléti szint, tükrözve 
a járványhelyzet igen jelentős ütemű és folyamatos javulását. 
 
Jövő héttől újabb lazítások jönnek Nagy-Britanniában 
Teljesültek a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások további jelentős enyhítéséhez szabott feltételek, így 
jövő hétfőn elkezdődhet a brit kormány nyitási menetrendjének következő, harmadik szakasza – jelentette be hétfőn 
Boris Johnson brit miniszterelnök. 
 
Kilőttek a brit ingatlanárak 
Rekordszintre nőtt a lakóingatlanok ára az Egyesült Királyságban áprilisban, mivel az illetékmentesség továbbra is 
pörgeti az ingatlanpiacot - ez derült ki a Lloyds Bank leányvállalata, a Halifax és az IHS Markit londoni székhelyű 
pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató hétfőn közzétett adataiból. 
 
Másfél milliárd dollárnyi bankrészvénytől szabadul meg a brit kormány 
A korábban Royal Bank of Scotland néven futó NatWest pénzintézet állami részvénycsomagjából 1,55 milliárd dollárnyi 
szeletet adott el Nagy-Britannia – írta a Reuters. A kiárusítással 55 százalék alá esett a brit állami tulajdon a 
pénzintézetben. 
 
Forrponton a lojalista indulatok Észak-Írországban 
Az Egyesült Királyság iránt hűséges, lojalista menetelő zenekarok a nyári szezonra készülnek Észak-Írországban. A 
tavalyi felvonulások a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, most azonban újra lesznek a több évtizedes konfliktus brit 
áldozatai előtt tisztelgő menetek. A belfasti Shankill Protestant Boys’ Band vezetője tart az erőszaktól. 
 
Skócia: a győztes kiírná a függetlenségi népszavazást, a Johnson-kormány inkább a járvánnyal foglalkozik 
A skót választók a függetlenségpárti erőket juttatták többséghez a skóciai parlamentben. Ezután a demokrácia alapelvei 
diktálják, hogy a skót nép maga dönthessen saját jövőjéről, ha véget ért a koronavírus-járvány – ünnepelte szombat este 
pártja, a Skót Nemzeti Párt választási győzelmét Nicola Sturgeon skót első miniszter egy egészen nyilvánvaló célzással 
arra, hogy mandátumát egy újbóli népszavazás kiírására fogja felhasználni.   
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Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük 
Május második felétől tizenkét országból és térségből lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni – jelentette 
be pénteken Grant Shapps brit közlekedési miniszter. A zöld kategóriás országok listájára egyelőre nem került fel 
Magyarország, amelynek lakóit továbbra is karanténkötelezettség várja. 
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Észak-Macedónia 

 
Enyhítettek a korlátozásokon Észak-Macedóniában 
Észak-Macedónia ismét engedélyezte a nyilvános eseményeket, és megnyitotta a sportközpontokat május 12-től a 
koronavírus-fertőzöttek számának jelentős csökkenése miatt. Az országban legalább 40%-kal csökkent az új fertőzöttek 
száma az elmúlt héten. A szkopjei kormány rövidített a kijárási tilalmon is, amely így már éjfél és 4 óra között van csak 
érvényben. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Észak-Macedóniában május 12-re 150-nel, 154 372-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 16-tal, 5 151-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek 
száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 9 955 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Észak-Macedóniába is beléphetnek a magyarok védettségi igazolvánnyal 
Május 14-től kölcsönösen elismeri a két ország a másik ország által kiállított védettségi igazolványokat, így a magyarok 
és az észak-macedónok szabadon, karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között. Magyarország 6000 
oltóanyagot biztosít az észak-macedón határőrök számára. 
 
Nyár végére tervezik a tömeges immunitást Észak-Macedóniában 
A koronavírus elleni vakcinák folyamatos érkezése derűlátásra ad okot, Észak-Macedónia a nyár végére elérheti a 
tömeges immunitást. Május végéig 600 ezer adag kínai vakcina érkezik Észak-Macedóniába, így mindazok 
megkaphatják az oltást, akik regisztráltak az erre a célra létrehozott internetes oldalon. A kétmilliós országban eddig 
mintegy 280 ezren regisztráltak, és 108 ezren kapták meg valamely védőoltás legalább első adagját, 23 ezren pedig 
mindkét adagot. 
 
Szétválhatnak Albánia és Észak-Macedónia útjai a csatlakozási folyamatban 
Albánia akár egyedül is megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, ha Észak-Macedónia ügyében elhúzódnak a 
problémák - mondta Várhelyi Olivér bővítési biztos. A végső döntés az uniós tagállamok kezében van az ügyről. Az 
észak-macedón kormány szerint az unió hitelessége forog kockán. Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak 
elkezdését tavaly vétózta meg az EU-tag Bulgária a nyelvhasználatról és a hagyományokról szóló vitájuk miatt. 
 
Áprilisban 2,7%-ra nőtt az infláció Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában áprilisban éves szinten átlagosan 2,7%-kal nőttek a fogyasztói árak a márciusi 2,1%-os növekedést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak áprilisban 0,7%-kal emelkedtek, miután márciusban 0,5%-kal 
nőttek. 
 
Észak-Macedóniában nőtt a kereskedelmi hiány 2021 első negyedévében 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 2021 első negyedévében összesen 32,5 milliárd dénárra (633 700 millió dollár / 
525 600 millió euróra) nőtt, a 2020 azonos időszakában mért 31,46 milliárd dénáros értékhez képest. Az export éves 
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szinten 18,1%-kal 102,4 milliárd dénárra, míg az import 14,2%-kal 135 milliárd dénárra bővült. Észak-Macedónia fő 
kereskedelmi partnerei 2021 első három hónapjában Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország és Kína 
voltak. 
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Franciaország 

 
Franciaország is támogatja a vakcinák szabadalmi oltalmának feloldását 
Bár nemrég még ennek ellentétéről nyilatkozott, Macron csütörtökön jelezte, hogy egyetért az Egyesült Államokkal az 
oltóanyagok szabadalmainak feloldásáról. Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön jelezte, hogy ő is támogatja 
a koronavírus-elleni oltóanyagok szabadalmának feloldását. 
 
600 ezer embert oltottak be egyetlen nap alatt Franciaországban 
Franciaországban egymás utáni második nap rekordot döntött a koronavírus ellen beoltottak száma, pénteken több 
mint 617 ezer dózist oltottak el az előző napi 600 ezer után - közölte az egészségügyi tárca. Pénteken 362 ezren kapták 
meg az első és több mint 255 ezren a második vakcinadózist. A közlemény szerint az oltási kampány januári kezdete óta 
25,1 millió adagot oltottak el az országban, az első dózist 17,5 millióan, a felnőtt lakosság harmada, a második dózist 7,6 
millióan kapták meg. 
 
Nőtt a francia külkereskedelmi hiány  
Márciusban hét hónapja a legnagyobbra nőtt Franciaország külkereskedelmi hiánya a párizsi gazdasági és pénzügyi 
minisztérium pénteki jelentése alapján. A francia külkereskedelmi hiány márciusban 6,1 milliárd euróra, hét hónapja a 
legnagyobbra emelkedett a februári 5,1 milliárd euróról. Az export 2,6 százalékkal nőtt 39,9 milliárd euróra, az import 
5,4 százalékkal emelkedett 46,1 milliárd euróra. 
 
Eredménytelenül ért véget a francia halászok tüntetése 
Incidens nélkül ért véget csütörtök délután a francia halászok tiltakozó akciója Jersey szigetének partjainál. Az Egyesült 
Királyság és Franciaország egyaránt két haditengerészeti járőrhajót küldött a helyszínre a “helyzet megfigyelésére”, de 
a hadihajók nem léptek közbe, és a sziget kikötőjéhez reggel felvonult többtucatnyi francia halászhajó délután távozott. 

 
Több tízezer ember tüntetett szerte Franciaországban, hogy alkotmányba foglalják a klímavédelmet  
Több tízezren vonultak fel vasárnap több mint 150 francia városban azt követelve, hogy Emmanuel Macron államfő 
korábbi ígéretének megfelelően kerüljön bele a francia alkotmányba a környezeti értékek megőrzése és a klímavédelem. 
A szervezők szerint a 163 felvonuláson 115 ezren vettek részt, közülük 56 ezren Párizsban, ami valamivel több, mint az 
előző, március végi klímatüntetésen. 
 
Jövő héten már a franciák is sörözhetnek 
Franciaországban a vendéglátóhelyek az előzetes terveknek megfelelően május 19-én már fogadhatnak asztalonként 
maximum hat vendéget a teraszaikon, a belső terekben pedig június 9-étől, de csak a kapacitásuk feléig – erősített meg 
hétfő este a miniszterelnöki hivatal.  
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Horvátország 

 
A védettségi igazolvány nem elég: ezt is kérhetik Horvátországban és másutt 
Hiába a védettségi igazolvány, nem lehet feltétel nélkül szabadon utazni azokba az országokba, amelyekkel kétoldalú 
megállapodást kötött a kormány. Magyarország több országgal is kétoldalú megállapodást kötött a védettségi 
igazolványok kölcsönös elfogadásáról, többek közt Montenegróval, Bahreinnel, Szlovéniával és Horvátországgal. 
Azonban a plasztikkártya nem elég: a legtöbb esetben igazolni kell, hogy az illető már a második oltását is megkapta, és 
azóta eltelt bizonyos idő. A Horvátországba utazóknak fel kell mutatniuk a védettséget igazoló kártyát, és a papíralapú 
oltási igazolványt is, amelyen mindkét oltás dátuma szerepel. Csak akkor léphetnek be az utazók, ha a második oltást 
követően eltelt 14 nap. A múlt héttől, ha valaki külföldről hazatér, védettségi igazolvánnyal mentesül a karantén alól, és 
ha a felnőtt kiskorúval érkezik, akkor ez a szabály a gyermekre is vonatkozik. 
 
Érdekes kísérlet indul a horvát vendéglátóhelyeken az oltások hatásosságának kiderítésére 
Próbaprojektek keretében tesztelik a koronavírus terjedését Horvátországban azok körében, akik már megkapták 
mindkét oltást, vagy átestek a fertőzésen. A digitális zöldigazolvány június 1-jétől belépőként szolgálhat különböző 
koncertekre, klubokba és olyan szórakozóhelyekre, ahol nem kell majd betartani a járványügyi intézkedéseket. Ezen a 
héten egy zágrábi étteremben 100 olyan ember részvételével tartanak fogadást, akik már megkapták mindkét oltást, és 
a második dózis felvételétől legalább két hét telt el. A rendezvényen nem kell majd maszkot hordani és távolságot 
tartani. Hét nappal később tesztelik ezeket az embereket, hogy megnézzék, van-e közöttük fertőzött. Így akarják 
bizonyítani, hogy a védettséggel rendelkező emberek az idegenforgalmi idény alatt járványkorlátozások nélkül 
szórakozhatnak. 
 
Horvátországban minden negyedik ember megkapta az első védőoltást 
Horvátországban már minden negyedik ember megkapta az első védőoltást a koronavírus ellen, május 8-án 
rekordszámú, 53 ezer 059 adag oltóanyagok használtak fel. Horvátországban az Európai Gyógyszerügynökség által 
engedélyezett oltóanyagokat használják. Eddig a védőoltások első adagját 867 ezer 621-en kapták meg, közülük a 
másodikat pedig 250  088-an. Horvátországban május 12-re 2 1 471-gyel, 347 094-re nőtt a koronavírus-járvány kitörése 
óta regisztrált megbetegedések száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 40-nel, 7 589-re nőtt. Az aktív 
fertőzöttek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 8 117 esetet tartanak nyilván. 
 
Közel tízmilliárd forintot ad a magyar kormány Horvátországnak 
A kormány május 11-i határozata szerint Magyarország 9,5 milliárd forintos összeget adományoz Horvátországnak egy 
petrinjai általános iskola és egy zazinai templom újjáépítésére. Az iskola és a templom még a 2020 december végi 
földrengés során rongálódott meg és a Hungary Helps Program keretéből 9.5 milliárd forintért épülhetnek meg az ezeket 
helyettesítő új intézmények. 
 
Az Európai Bizottság csökkenti Horvátország 2021-es gazdasági növekedési előrejelzését 
Az Európai Bizottság 5%-ra csökkentette Horvátország 2021-es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését a 
februárban prognosztizált 5,3%-ról. 2022-ben Horvátország gazdasága várhatóan 6,1%-kal fog növekedni. 
 
Horvátországban éves szinten 27%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma márciusban 
Horvátországban az előző év márciusához képest az idén 27%-kal, 44 647-re csökkent a külföldi turistaérkezések száma. 
A külföldi turisták márciusban 175 491 éjszakát töltöttek Horvátországban, ami 4,5%-os csökkenést jelent éves 
összevetésben. A belföldi turisták száma éves szinten több mint háromszorosára nőtt elérve a 87 978 főt, a belföldi 
vendégéjszakák száma pedig 184 123-ra emelkedett, amely 74%-os növekedésnek felel meg. A külföldiek által az 
országban eltöltött vendégéjszakák tekintetében a német turisták voltak az elsők 29%-os aránnyal, akiket az osztrák és 
olasz turisták követtek 7,2%-os részesedéssel. 
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Horvátországban 5,8%-kal nőttek az ipari termelői árak áprilisban 
2021 áprilisában – a márciusi 3,5%-os növekedést követően - éves szinten 5,8%-kal nőttek az ipari termelői árak 
Horvátországban. Havi összehasonlítás alapján 0,4%-os volt az áprilisi csökkenés, miután márciusban 1,5%-os 
növekedést regisztráltak. 
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Írország 

 
Pozitívak az ír gazdasági kilátások az Európai Bizottság szerint 
Az Európai Bizottság feljavította az ír gazdaság kilátásaira vonatkozó értékelését. A Bizottság szerint a második félévben 
a vártnál erőteljesebb fellendülés várható az export-orientált ágazatoknak köszönhetően, de hozzátette, hogy a 
kormány költségvetési helyzetét továbbra is veszélyezteti a nemzetközi adó-környezet lehetséges változása. A 
Bizottság 2021-re 4,6%-os GDP növekedésre számít.  
 
Ismét belpolitikai téma a lakhatási krízishelyzet 
Írországban a lakhatási krízishelyzet régóta fennálló megoldatlan probléma, mely ismét kiemelt belpolitikai prioritás 
lett. A kínálati oldal nem tudott felzárkózni a lakosság növekedésével és a kialakult ingatlan-piaci hiány ahhoz vezetett, 
hogy Írországban az egyik legmagasabbak a lakhatási árak az EU-ban. 
 
Az ír kormány is fellebbezett a Fiat Chrysler adóügye kapcsán 
Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága ezen a héten tárgyalta az ír kormány fellebbezését az Európai Bizottság azon 
határozata ellen, ami a Fiat Chryslert 30 millió euró összegű adó visszafizetésre kötelezné Luxemburg számára. Az ír 
kormány azért vesz részt egy olyan perben, amelyben harmadik fél, mert relevánsnak tekinti az Apple-ügy kapcsán. 
2020-ban az Európai Unió Törvényszéke (GCEU) hatályon kívül helyezte az Európai Bizottság azon 2016. évi adóügyi 
döntését, amelynek értelmében 13,1 milliárd eurónak megfelelő összegű adót kellett volna az Apple-nek az ír 
államkasszába befizetnie. A döntés ellen a Bizottság fellebbezhet, azaz még évekbe telhet, mire az ügyben végleges 
döntés születik. 
 
Újabb enyhítések Írországban  
Május 10-től feloldásra került a megyehatáron átlépést tiltó korlátozás, illetve a társadalmi összejövetelekre vonatkozó 
korlátozások is enyhültek; szabadtéren három háztartás vagy maximum hat személy találkozhat, ugyanakkor a kültéri 
összejövetelekre és sporttevékenységre 15 fős létszámkorlátozás van érvényben. Megnyithatnak a személyes 
szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek (pl. fodrászatok) időpontfoglalással, illetve a könyvtárak, múzeumok, 
kulturális helyszínek és látnivalók is. A védettséggel rendelkezők korlátozás nélkül találkozhatnak más háztartásokkal. 
A feloldások következő lépése; május 17-től kinyithat minden kereskedelmi egység. 
 
Száz év után újraegyesülnének az írek 
Száz évvel ezelőtt, 1921-ben aláírták az angol–ír egyezményt, amely kimondta Írország szétszakadását – kettéosztották 
a túlfűtött politikai helyzetben lévő szigetországot: létrejött az Ír Köztársaság és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-
Írország. A BBC az elmúlt hetekben készített egy felmérést. Az észak-írországi protestánsok 49 százaléka arra voksolt, 
ha népszavazás lenne arról, hova tartozzanak, ők inkább maradnának a brit korona alatt. Az írországiak 51 százaléka egy 
népszavazás esetén az ír sziget egyesítése mellett lenne. 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 12-re Koszovóban 113-mal, 106 489-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt néggyel, 2 222-re nőtt. A betegségből ugyanakkor több mint 91 ezren már 
felgyógyultak. 
 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex áprilisban éves szinten 1,9%-kal emelkedett 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex áprilisban éves összevetésben 1,9%-kal emelkedett, miután márciusban 
1,2%-kal növekedett. Havi összehasonlítás alapján az index márciusban 0,3%-kal emelkedett, az előző havi 0,4%-os 
növekedést követően. 
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Lengyelország 

 
Korábban enyhítik a zárlatot Lengyelországban 
A javuló adatok miatt, korábban nyitnak Lengyelországban a kulturális intézmények és a sportlétesítmények. A 
kormányfő bejelentése szerint a tervezett időpontnál nyolc nappal korábban, vagyis már május 21-én megnyílnak a 
mozik, a színházak és a hangversenytermek. 
 
Eltörlik a kötelező utcai maszkviselést Lengyelországban 
Lengyelország kormánya úgy döntött, eltörlik a kötelező utcai maszkviselést. A szabály május 15-től lép érvénybe. A hírt 
a Wydarzenia kiadvány közölte. A cikkben azt olvashatjuk, hogy amennyiben be tudjuk tartani az utcán a 1,5 méteres 
távolságot, a maszkviselés nem kötelező. Ezenkívül a házasulandók számár is eltörölték a szabályt a ceremónia idejére. 
A szájmaszkot továbbra is viselni kell a zárt helyiségekben, a közlekedési eszközökön, a temetőkben, a parkolókban. 
 
Százezer forintnak megfelelő alapjövedelemről kezdtek beszélgetni Lengyelországban 
A Polsky Instytut Ekonomiczny (PIE, Lengyel Közgazdaságtudományi Intézet) felmérést készített arról, hogy milyen 
gazdasági hatása és társadalmi fogadtatása lenne egy olyan feltétel nélküli alapjövedelemnek, amely havi 1200 zlotyt 
(csaknem 100 ezer forintot) ad minden felnőttnek, és havi 600 zlotyt juttat a családoknak minden kiskorú után. 
 
Terjeszkedik a Google: új felhővidéket telepítettek Lengyelországba 
A Google Cloud 2019-ben jelentette be új, lengyelországi felhővidékének beindítását európai terjeszkedése részeként, 
mostanra az ügyfelek számára is megnyitották a kapukat. Ezzel a lépésével a Google egy átfogó befektetés részeként 
szeretné bővíteni az adatközpontok fizikai lábnyomát, ezért körülbelül 3,3 milliárd dollárt költenek az adatközpontok 
európai jelenlétére. 
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Montenegró 

 

Enyhítettek a korlátozásokon Montenegróban 
Montenegró eltörölte az éjszakai kijárási tilalmat a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős csökkenése miatt. Az 
országban legalább 40%-kal csökkent az új fertőzöttek száma az elmúlt héten. Az országban újraindítják a régiók közötti 
tömegközlekedést is. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 12-re Montenegróban 97-tel, 98 546-ra 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 3-mal, 1 548-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek 
száma március 13. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 1 630 aktív esetet tartanak nyilván.  
 

Ingyenes koronavírus-kezeléssel csábítják a turistákat 
Azok a turisták, akik Montenegróban fertőződnek meg, ingyen kezelést kapnak a kórházakban, lehetőségük lesz 
ingyenes PCR-tesztek elvégzésére a közegészségügyi intézetekben és a hotelek a szálláskapacitásiak tíz százalékát a 
Covid-esetekre különítik el. 
 

Orbánnal és Áderrel is találkozott május 11-én a montenegrói elnök 
Orbán Viktor miniszterelnök május 11-én a Karmelita kolostorban fogadta Milo Djukanovic montenegrói államfőt, a 
megbeszélés egyik fő témája a vakcina-igazolványok kölcsönös elismerése volt, ami nagyban hozzájárul majd a mindkét 
ország számára kulcsfontosságú turizmus ismételt fellendüléséhez. A tárgyaláson – melyen részt vett Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter is – elhangzott: a kétoldalú kapcsolatok meghatározó eleme a magyar tőke erőteljes 
jelenléte Montenegróban, valamint az, hogy Magyarország Montenegró euro-atlanti integrációjának következetes 
támogatója. Kiemelt hangsúlyt kapott a koronavírus-járvány, Magyarország 50 ezer védőmaszkot, 2500 védőruhát és 10 
ezer PCR-tesztet adományozott Montenegrónak. A montenegrói elnök Áder Jánossal is találkozott, aki szerint fel kell 
gyorsítani a Nyugat-Balkán európai integrációját. 
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Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 04.19-én   
Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021.03.30-ától!  Valamennyi Németországba légi úton 
utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a 
beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi 
besorolásáról. A rendelkezés 2021. május 12-éig hatályos. A busszal, autóval, vonattal vagy hajóval Németországba 
utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. 
 
Németország nagyot ütött Magyarországon: nem ismerik el a Szputnyik V és a Sinopharm vakcinákat 
Németországban egyelőre nem ismerik el beutazásnál az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől 
(Covid-19) védő oltást, ha nem európai uniós (EU-) engedéllyel rendelkező vakcináról van szó - mondta a szövetségi 
egészségügyi miniszter szerdán Berlinben. 
 
Németország túl lehet a harmadik hullám csúcsán 
Az utóbbi napok járványügyi adatai alapján úgy tűnik, hogy sikerült megtörni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
harmadik fertőzéshullámát Németországban - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter pénteken Berlinben. Jens 
Spahn a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetőjével tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy a 
fertőzésgyakoriság, a napi új fertőződések száma és a napi halálesetek száma elsősorban a lakosság felelősségteljes 
magatartása révén csökken. 
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Húszéves csúcson a német optimizmus 
Németországban a befektetői hangulat több mint 20 éves csúcsára emelkedett májusban a járvány harmadik 
hullámának lassulása és a korlátozások várható enyhítése miatt, a befektetők így jelentős gazdasági fellendülésre 
számítanak az elkövetkező hat hónapban – derült ki a ZEW gazdaságkutató felméréséből. A kilátásokra vonatkozó 
gazdasági hangulati mutató Európa legnagyobb gazdaságában 13,7 ponttal ugrott feljebb az előző hónaphoz képest, így 
májusban 84,4 ponton áll, ami a legmagasabb szint 2000 februárja óta, és jóval meghaladja a piaci várakozásokban 
szereplő 72 pontot. 
 
Kétéves csúcson a német infláció 
Áprilisban 2 százalékos volt az éves infláció Németországban, ami gyorsulást jelent a márciusi 1,7 százalékhoz képest - 
idézi az MTI a német szövetségi statisztikai hivatal friss adatait. A német inflációs gyorsulásában az energiaárak 7,9 
százalékos növekedése játszotta a főszerepet. Márciusban csak 4,8 százalékkal emelkedtek az energiaárak. A 
szolgáltatások ára márciushoz hasonlóan áprilisban is 1,6 százalékkal emelkedett. Az árucikkek ára 2,6 százalékkal nőtt 
a márciusi 1,9 százalékos emelkedést követően. 
 
Zuhan a német turizmus 
Az első negyedévben kétharmadával csökkent a németországi szálláshelyek forgalma a járványvédelmi korlátozások 
miatt, márciusra viszont már mérséklődött a visszaesés a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn 
publikált jelentése alapján. Az első három hónapban a németországi szálláshelyeken 22,6 millió vendégéjszakát 
regisztráltak, 68,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 
 
Keleti beszállítókkal pótolható a megdrágult német építőanyag 
Mindenki a költségnövekedés fedezetét keresi az építőiparban, miután drasztikusan drágul egyes építőanyagok 
alapanyaga a világpiacon. Most inkább az alternatív építőanyagok használata lehet a hatékony forgatókönyv. Példaként 
a betonacélt említette Koji László, mondván, nyugat-európai helyett fehérorosz vagy kazah beszállítókkal kell 
együttműködni, azaz keleti relációkból jövő, jó minőségű anyagokkal lehet pótolni a kieső és megdrágult német 
termékeket. 
 
Érkeznek a megrendelések a német elektronikai iparba 
Javuló termelési kilátásokat jelez a német elektrotechnikai és elektronikai ipari ágazat márciusi és első negyedévi 
megrendeléseinek a növekedése az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a ZVEI hétfői jelentése alapján. Márciusban 
31,3 százalékkal nőtt a német elektrotechnikai és elektronikai ágazat megrendelése az egy évvel korábbihoz képest. 
 
Németországban gyorsabban zöldül a jövő 
A német kormány igen ambiciózus klímavédelmi programot fogadott el; a korábbi tervekhez képest 5 évvel korábban 
éghajlat-semlegessé akar válni, azaz Németország nullára csökkenti az üvegházhatású-gázkibocsátást 2045-re. Ennek 
első lépése, hogy már az évtized végére, az 1990-es szinthez képest 55-65 százalékkal lecsökkentik a károsanyag-
kibocsátást. 
 
Veszélyben a német spárgaszezon 
Késő tavasszal dübörög a spárgaszezon Németországban. A piacokat ellepik a spárgára éhes németek, a termőföldeket 
pedig a spárgát a földből kihúzó kelet-európai vendégmunkások. Idén azonban az ország legnagyobb 
spárgatermelőjénél 1000 dolgozóból 130 koronavírusos lett. A kelet-európai idénymunkások a spárgaszezonban sokszor 
nagyon zsúfolt körülmények között laknak, és már az odautazás idején sokáig össze vannak zárva, ami segíti a fertőzés 
terjedését. 
 
A nagy átalakítások közben is nyereséges lett a Commerzbank 
Arra számítottak az elemzők, hogy ismét veszteséges lesz az első negyedévben a Commerzbank (igaz, az előző 
negyedévi 2,7 milliárd eurónál jóval kisebb mértékben), ehhez képest azonban nyereségről számolt be az 
átstrukturálásba éppen hogy csak belekezdő német bankcsoport ma reggeli gyorsjelentésében. 
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Kilőtt a BioNTech nyeresége a koronavírus-vakcina hatására 
Több mint egymilliárd euró adózás utáni nyereséget ért el az idei első negyedévben a BioNTech német biotechnológiai 
kutatóvállalat, amely a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel kifejlesztette az Európai Unióban elsőként 
engedélyezett védőoltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen. A 2008-ban indított 
feltörekvő technológiai vállalkozás - startup cég - a hétfőn közölt beszámolója szerint 1,128 milliárd euró (406 milliárd 
forint) adózás utáni nyereséget ért el a január-márciusi időszakban. 
 
Merkel nagyot fordít fél évvel ezelőtti döntésén 
Alig fél évvel azt követően, hogy az EU és Kína sok éven át tartó tárgyalások után aláírta kölcsönös befektetés-védelmi 
megállapodását, az egyezmény legnagyobb támogatója, a német kormány mintha meggondolta volna magát. A kínai 
befektetők tevékenységét akadályozó intézkedéseket hozott. A fordulat azt mutatja, hogy a komolyan vehető európai 
vezetők igazodnak az új amerikai adminisztráció kemény Kína-politikájához. 
 
Hivatalosan is Olaf Scholz a német szociáldemokraták kancellárjelöltje 
A politikust az 545 kongresszusi küldött 96,2 százalékának támogatásával - 513 igen szavazattal, 20 ellenszavazat és 12 
tartózkodás mellett - bízták meg a feladattal. Olaf Scholz a szavazás előtti beszédében aláhúzta, hogy a kancellárként 
azért dolgozna, hogy felépüljön a "tisztelet társadalma" és a világ legjobb szociális, jóléti állama Németországban, és 
megerősödjön és megszilárduljon az Európai Unió. 
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Olaszország 

 
Ha lesz negyedik hullám, gazdasági katasztrófa jöhet 
A turizmus-vendéglátás súlya a déli államokban jelentősen meghaladja az EU-átlagot. Az ágazat részaránya a 
gazdaságon belül Olaszországban és Spanyolországban mintegy 14 százalék, Portugáliában 16, Görögországban 20, 
Horvátországban pedig 25 százalék. A legnagyobb GDP-visszaesést 2020 egészében emiatt a déli országok szenvedték 
el, ahol nagyságrendileg 10 százalék körüli volt a zsugorodás. Az újbóli lezárások csődhullámot indíthatnak el a 
meggyengült vendéglátó szektorban, ami az államadósságot is még fájdalmasabb szintekre lökné. Eközben az Európai 
Központi Bank lendületesen felvásárolja az olasz kötvényeket, így lényegében tovább nő Brüsszel befolyása Róma felett. 
 
Elfogyott a vakcina, akadozik az oltás Olaszországban 
Elfogyott a Pfizer-BioNTech-oltóanyag, emiatt megakadt az ötvenévesek oltása Olaszországban, ahol hétfőtől egyetlen 
tartomány sem tartozik már a kiemelten járványveszélyes, úgynevezett vörös zónába. Az ötven életévüket betöltöttek 
korosztálya számára hétfőtől indított oltás azonnali akadályba ütközött, miután az egészségügyi tárca bejelentette, 
hogy máris elfogyott a májusban rendelkezésre álló amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű vakcinája. Az 
oltóanyagból az újabb szállítmányokat júniusban várják. Hétfőtől Olaszország egyetlen térsége sem tartozik már az 
úgynevezett vörös zónába. Az egész ország alacsonyan veszélyes sárga övezetbe tartozik, kivéve a közepes fokozatú, 
narancssárga színű Valle d'Aosta, Szicília és Szardínia térségét. 
 
Újranyitott a milánói Scala 
A La Scala 2020. október 22. óta, 199 napig volt zárva a koronavírus-járvány miatt. Az érvényben lévő járványügyi 
szabályok értelmében a koncertet negyedházzal rendezték meg a 2100 nézőt befogadni képes színházban. Az előadások 
egyelőre a szokásosnál korábban, 19 órakor kezdődnek, hogy mindenki hazaérhessen az országos kijárási tilalom 22 órai 
kezdete előtt. 
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Románia 

 
Románia minden megyéje a “zöld zónába” került, tovább enyhülnek a korlátozások 
Románia valamennyi megyéje és Bukarest is a “zöld zónába” került május 11-én a koronavírus-fertőzések térképén, 
vagyis az utóbbi 2 hétben regisztrált új fertőzéseknek a lakossághoz viszonyított aránya már sehol sem lépi túl a másfél 
ezreléket, az országos átlag pedig kevéssel haladja meg az egy ezreléket. A másfél ezrelékes fertőzési ráta alatti 
településeken a színházak, koncerttermek, mozik és a zárt térben működő vendéglők kapacitásuk 50%-át kihasználva 
fogadhatnak vendégeket (a sárga zónában engedélyezett 30% helyett). A román miniszterelnök egyértelműen az 
oltáskampány sikerének nevezte a járvány megfékezését a legmagasabb fertőzési arányokat produkáló 
nagyvárosokban. Országos szinten azonban még csak a felnőtt lakosság 22,8%-a kapott legalább egy adag oltást, illetve 
15%-a mindkettőt. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 12-re 930-cal, 1 068 817-re növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 98-cal, 29 233-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 6. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 21 705 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Az EU jóváhagyta a román digitális vakcinaútlevelek modelljét 
Az Európai Unió (EU) országaiban a pandémia ideje alatt a szabad mozgást megkönnyítő digitális zöldigazolványokat 
(vakcina útleveleket) Románia a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) támogatásával vezeti be. A STS bejelentette: május 
6-án elküldte az EU szintjén működő műszaki csoportnak ellenőrzés végett az általa kidolgozott digitális zöldigazolvány 
modelljét, és ezt minden tagállam ellenőrizte és jóváhagyta. A zöldigazolvány lehetővé fogja tenni, hogy az emberek 
negatív koronavírusteszt felmutatása, vagy a karanténba vonulás kötelezettsége nélkül közlekedjenek az Unió 
tagállamai között. A szolgálat szerint a QR-kódot tartalmazó igazolványt egy biztonságos weboldalról lehet letölteni.  
 
Az Európai Bizottság javította előrejelzését Románia idei és jövő évi gazdasági növekedésére 
Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzésében 5,1 százalékra javította várakozását az idei román gazdasági 
növekedésre, a jövő évre a bruttó hazai termék (GDP) növekedését 4,9 százalékra teszi. Az uniós végrehajtó szerv 
februárban még 3,8 százalékos gazdasági növekedést valószínűsített 2021-re, 2022-re pedig 4 százalékos GDP-
bővüléssel számolt. Az EB prognózisa szerint a munkanélküliségi ráta a tavalyi 5 százalék után az idén 5,2 százalék lesz, 
jövőre pedig várhatóan 4,8 százalék. Az éves inflációt a 2020-as 2,3 százalékot követően 2021-ben 2,9 százalékra teszik, 
míg 2022-ben 2,7 százalékra. 
 
Még több amerikai katonát szeretnének Romániába 
Klaus Iohannis szerint Oroszország destabilizálja a Fekete-tenger térségét, ezért a NATO elrettentő képességének 
megerősítését, az amerikai katonai jelenlét növelését tartja szükségesnek Romániában és a Fekete-tenger térségében. 
A román elnök a NATO keleti szárnyának tagországait tömörítő Bukaresti Kilencek (B9) május 10-i online 
csúcsértekezlete után tartott sajtónyilatkozatában beszélt erről. A kelet-közép-európai NATO-tagállamok 
távértekezletét a román és a lengyel államfő elnökletével tartották, melyen részt vett Joe Biden amerikai elnök, valamint 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is. 
 
Egyre deficitesebb a román külkereskedelmi mérleg 
Az idei első három hónapban 863,1 millió euróval, 5,327 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya a 
tavalyi év azonos időszakához mérten. Az export 3,9 százalékkal, 17,719 milliárd euróra nőtt, míg az import 7,1 
százalékkal, 23,046 milliárd euróra gyorsult. Márciusban a kivitel 20,1 százalékkal, 6,526 milliárd euróra nőtt a tavalyi 
harmadik hónaphoz képest. Tavaly márciusban vezették be a kijárási korlátozásokat a koronavírus-járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében, ami jelentősen visszavetette a kereskedelmet és a gazdaságot, ezzel magyarázható a 
harmadik hónapban tapasztalt jelentős exportnövekedés. A látványos növekedés az importban is meglátszik, hiszen a 
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behozatal is 20,6 százalékkal nőtt és elérte a 8,782 milliárd eurót. Így az idei harmadik hónapban a külkereskedelmi 
mérleg hiánya elérte a 2,256 milliárd eurót. 
 
Nőtt a román ipari termelés 
Romániában 3,3 százalékkal nőtt az ipari termelés az év első három hónapjában a tavalyi év azonos időszakához mérten. 
Az első negyedéves bővülés főleg a villamos- és hőenergia, a gáz- és melegvíz-termelés 9,2 százalékos bővülésének 
köszönhető. A feldolgozóipar kibocsátása 2,7 százalékkal gyorsult a tavalyi azonos időszakhoz mérten, ugyanakkor a 
bányaipar termelése 12,1 százalékkal esett vissza. Márciusban az ipari termelés 13,1 százalékkal nőtt éves alapon. 
 
Romániában 4,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első negyedévben 
Romániában a nyers adatok szerint 4,1%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az első negyedévben a tavalyi 
év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 0,8% volt. A nyers 
adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyekből 11,2%-kal többet adtak el. Az 
élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 0,1%-kal bővült, ugyanakkor az üzemanyagkereskedelem 1,6%-kal 
esett vissza a vizsgált időszakban. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adatok szerint 9,1%-kal 
nőtt a tavalyi harmadik hónaphoz mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 5,6% volt a 
vizsgált időszakban. Februárhoz képest 13,3%-os növekedést jegyeztek, a kiigazított érték szerint a bővülés 2,3% volt. 
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Spanyolország 

 
Vasárnaptól szabadon lehet utazni a tartományok között Spanyolországban 
A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban. 
Spanyolországban vasárnaptól ismét bárki szabadon utazhat a tartományok között, miután lejár a koronavírus-járvány 
miatt tavaly október vége óta érvényben lévő szükségállapot. A dél-európai országban az adatok már második hete a 
fertőzés terjedésének csökkenését mutatják. Az oltóanyagokból több mint 21 millió dózis érkezett, a vakcina első 
adagját a teljes lakosság 28 százaléka, 13 millió ember kapta meg.  
 
Európai oltási igazolványt sürgetnek a görögök és a spanyolok 
Zöld oltási igazolvány júniusi bevezetését javasolta hétfői athéni tárgyalásán Kiriákosz Micotákisz görög és Pedro 
Sánchez spanyol kormányfő az idegenforgalmi szezon sikeres lebonyolítása érdekében. A két kormányfő hangsúlyozta 
a mozgásszabadság visszaállításának és a karantén nélküli utazások megkönnyítésének a szükségességét az Európai 
Unión belül a nyári utazások idejére, a közös oltások révén létrehozandó "biztonsági övezet" segítségével.  
 
Új behajtási rendszer lesz Madrid belvárosában 
A spanyol legfelsőbb bíróság kedden megszüntette a madridi belváros korlátozott gépjárműforgalmú övezetét, az előző 
városvezetés Madrid Central néven ismert nagyszabású környezetvédelmi projektjét. A jelenlegi városvezetés a 
Madrid360 elnevezésű cselekvési tervvel készül kiváltani a megszűnő Madrid Centralt a nyáron. A Madrid Central 2018. 
november 30-án lépett életbe a belváros 472 hektárnyi területén azzal a céllal, hogy csökkentse a járműforgalom okozta 
környezeti károkat. Az Ecologistas en Acción környezetvédő szervezet szerint a forgalomkorlátozás nyomán 22 
százalékkal csökkent a szennyezőanyag-kibocsátás 2019-ben a madridi belvárosban. 
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Tömegbulival ünnepelték a fiatalok Spanyolországban a szükségállapot végét 
Spanyolország több nagyvárosában fiatalok tömege ünnepelte az utcákon vasárnap hajnalig tartó bulizással az éjszakai 
kijárási tilalommal és utazási korlátozásokkal járó, féléve tartó szükségállapot megszűnését. A város több részén is 
hasonló spontán utcabálok alakultak ki, sokan megfeledkeztek a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is érvényben 
lévő előírásairól. Hasonló eufóriával ünnepeltek Barcelonában a zömében fiatalokból álló tömegek a város közterein és 
a tengerparton. 
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Skandináv országok 
 

Dánia legnagyobb akkumulátora - egy lépéssel közelebb a zöld energia kőben történő tárolásához 
A rendszer egy olcsó tárolóanyagon és a töltés és kisütés kiforrott, jól ismert technológiáján alapul. A GridScale 
demonstrációs üzem megépítésével egy lépéssel közelebb került a megvalósításhoz a megújuló energia kövekben 
történő tárolásának koncepciója. Az üzem Dánia legnagyobb villamosenergia-tároló létesítménye lesz, 10 MWh 
kapacitással. A projektet a Dán Energiaügynökség alá tartozó Energiatechnológiai Fejlesztési és Demonstrációs 
Program (EUDP) finanszírozza. 
 

Norvégiában csak mRNS-vakcinával oltanak 
A norvég kormány által felkért szakbizottság az AstraZeneca és a Johnson & Johnson oltóanyagának kizárását javasolta 
az ország oltási programjából ritka, de súlyos mellékhatásaik miatt. A Norvég Közegészségügyi Intézet március 11-én 
függesztette fel az AstraZeneca-vakcina alkalmazását, majd április 15-én a teljes kizárását kérte, a kormány ezt 
követően állította fel a bizottságot. 
 
A Huawei svédországi tilalmának árát az Ericsson fizetheti meg 
Kína adott még egy utolsó esélyt Svédországnak, mielőtt fellépnének az Ericsson ellen a Huawei 5G tilalma miatt – írja 
a The Wall Street Journal. A svéd hatóságok még októberben zárták ki a kínai távközlési óriást a helyi 5G hálózat 
építésével kapcsolatos projektekből, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A Huawei bíróságon támadta meg a döntést, 
az ügyben a következő hetekben várható döntés. 
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Szerbia 

 
Bár szigorú szabályok mellett, de a szerbek is beülhetnek az éttermeikbe 
Szerbiában május 7-től kinyithattak a vendéglátóhelyek belső helyiségei - az új rendelet adta lehetőséggel csak azok az 
éttermek és kávézók élhetnek, amelyek betartják a járványügyi előírásokat. Eszerint a belső helyiségek férőhelyeinek 
csak felét használhatják ki, be kell tartani az asztalok közötti 1,5-2 méteres távolságot, délután 18 óra után nem szólhat 
zene, és 22 órakor mindenütt be kell zárni. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május 12-re 1 046-tal, 703 497-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 17-tel, 6 611-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek 
száma április 2. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 27 576 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Az Európai Bizottság 5,3 százalékosra módosította az idei szerbiai gazdasági növekedést 
4,8-ról 5,3 százalékosra növelte Szerbia 2021-es éves gazdasági növekedési előrejelzését az Európai Bizottság, jövőre a 
GDP emelkedése a becslés szerint 4 százalékos lehet. Arra számítanak, hogy a szerb gazdaság a válság előtti szintet 
túlhaladja, főként a beruházásoknak és a fogyasztásnak köszönhetően. 
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24,4 milliárd dinár (206 millió euró) volt a szerb költségvetési többlet az első negyedévben 
Szerbia költségvetési többlete elérte a 24,4 milliárd dinárt (250 millió dollár / 205,9 millió euró) 2021 első negyedévében, 
míg 2020 azonos időszakában 40,4 millió dináros volt a hiány. Az költségvetési bevételek 7,2%-kal növekedtek a vizsgált 
időszakban az előző évhez képest, 317,7 milliárd dinárra, míg a kiadások 0,6%-kal 341,2 milliárd dinárra csökkentek. 
 
Szerbia államadóssága a 2021-re tervezett GDP 55,7%-át tette ki március végén 
Szerbia államadóssága március végén 28,1 milliárd eurót (34,1 milliárd dollárt) tett ki. Az adósság a 2021-re tervezett 
bruttó hazai termék (GDP) 55,7%-ának felelt meg. Az összeg 2020 végén 26,7 milliárd euró volt, vagyis a GDP 57,4%-át 
tette ki. 
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Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: ezer alá csökkent a kórházban ápolt betegek száma, 328 PCR-teszt lett pozitív 
A szlovákiai laboratóriumokban május 13-ra 4 968 PCR-tesztet értékeltek ki, ebből 328 mutatott pozitív eredményt 
(6,6%). Antigéntesztekből 64 512-t végeztek el, ebből 219 lett pozitív (0,34%). A kórházban kezelt páciensek száma 1 
022-ről 957-re csökkent (-65), közülük 840 személynek van igazoltan koronavírusa. Az intenzív osztályon 103 beteget 
ápolnak, lélegeztetőgép segítségére pedig 122 személy szorul. A COVID-19 betegség okozta szövődményekbe újabb 39 
személy halt bele, ezzel a koronavírus áldozatainak száma 12 135-re emelkedett.   A koronavírus elleni védőoltás első 
dózisát eddig 1 326 765 személy, a vakcina második adagját pedig 616 767 személy kapta meg. 
 
A védettségi igazolványról tárgyal Magyarország és Szlovákia 
Ivan Korčok szlovák külügyminiszter megerősítette, hogy Magyarország, a védettségi igazolványok kétoldalú kölcsönös 
elismerése kapcsán, már felvette a kapcsolatot Szlovákiával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 13-
án Pozsonyban egyeztet a témáról szlovák partnerével. Szintén május 13-án öt közép-európai ország külügyminisztere 
találkozik majd Pozsonyban. A V4-es országok külügyi tárcavezetői pedig május 14-én Lengyelországban külön is 
egyeztetnek. 
 
Júniustól megkezdik az oltást Szlovákiában a Szputnyik V vakcinával 
Júniustól megkezdik az oltást a Szputnyik V vakcinával Szlovákiában. Moszkva megadta a jóváhagyást az oltóanyag 
használatára, ezért vélhetően már júniusban bevezethetik azt az oltási programba. A Magyarország által elvégzett 
vizsgálati eredmények az oltóanyaggal kapcsolatban elégségesek, és szlovák gyógyszerfelügyeletnek sem volt 
fenntartása, így már csak a logisztikai feladatokat kell megoldani. Északi szomszédunknál jelenleg 200 ezer adag 
Szputnyik V vakcina van, de további oltóanyag érkezik majd, a pozsonyi kormány ugyanis 2 millió adagot rendelt belőle. 
 
Szlovákiai autópiac: A krízis vége? 
Ezt az optimista feltételezésünket arra alapozzák, hogy idén márciusban 30,5 százalékkal több új autót adtak el a szlovák 
piacon (konkrétan 6542 darabot), mint tavaly márciusban. Optimizmusból azonban egyelőre tényleg csak ennyire futja, 
mert az idei első 3 hónap (15 402 db) még mindig 18,8 %-kal rosszabb a tavalyinál (18 966); ha pedig az utóbbi 5 év első 
negyedének átlagához viszonyítjuk, akkor 21 százalékkal. A javulás jelei azonban félreismerhetetlenek, és a 
kereskedelmet is nagyban sújtó korlátozások fokozatos enyhítésével nyilván ennek a trendnek az erősödése várható az 
elkövetkező hónapokban. 
 
A szlovák ipari teljesítmény 2021 márciusában 
Éves összevetésben az ipari termelés 2021 márciusában 24,5%-kal nőtt, elsősorban az autóiparnak köszönhetően. A 
közlekedési eszközök gyártása csaknem 60%-kal haladta meg a tavalyi termelési mennyiséget. A tizenöt vizsgált iparág 
közül tizenháromnál éves növekedés volt tapasztalható, és közülük kilencnél jelentős, kétszámjegyű növekedést 
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regisztráltak. A kivételes javulás egyrészt a gyenge tavalyi márciusi bázisnak tudható be, amikor az ipart már a 
koronavírus-járvány következményei sújtották, másrészt az idei harmadik hónapban a kereslet is gyorsan fellendült. 
2009 óta a szlovák ipar 20 százalékosnál nagyobb növekedést csak 2010 májusában ért el, amikor a Szlovákiában 
székhellyel rendelkező vállalatok kezdtek lábadozni az akkori pénzügyi világválság következményeiből. 
 
A szlovák építőipari teljesítmény 2021 márciusában 
Az építőipar bár még mindig a tavalyi szint alatt teljesített, de már megközelítette azt, mely az új épületek építésének 
és a külföldön végzett építőipari teljesítménynek köszönhető. Az elmúlt évben folyamatosan, hónapról hónapra 
visszaesett az építőipar teljesítménye az új épületek építésénél, ez a trend mérséklődött márciusban. Az ágazatban 
3,1%-os éves bővülést mértek, viszont az infrastrukturális beruházásoknál az építőipar teljesítménye 18,6%-kal 
csökkent. Az építőipar összteljesítménye elérte a 379 millió eurót. Ez volt a legalacsonyabb márciusi érték 2017 óta. Éves 
összehasonlításban a teljes termelés 0,8%-kal csökkent, a csökkenés viszont az év eleje óta a legkisebb mértékű. 
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Szlovénia 

 
Szlovéniában hamarosan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba 
Szlovéniában a reprodukciós ráta 0,83-ra csökkent, és amennyiben ez így folytatódik, az országban már júniusban 
visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Szlovénia a hét elején sárga szakaszba lépett. A napi új fertőzöttek száma 
600, a kórházban kezelt betegek száma 500 alá esett. Az országban minden üzlet és szolgáltatás nyitva tart, és már 
korábban feloldották az éjszakai kijárási tilalmat is. Május 12-re 726 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete 
óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 248 000-et. Egy nap alatt 2 beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos 
áldozatainak száma 4304-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 463-an vannak kórházban, 127-en közülük 
intenzív osztályon. Eddig a védőoltás első dózisát 489 082-en kapták meg, közülük 255 926-an már a másodikon is túl 
vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 23,3, illetve 12,2 százaléka. 
   
Orbán-Jansa találkozó az uniós szociális csúcs előtt 
Nélkülözhetetlen az oltás, mert csak így sikerült megtörni a járvány harmadik hullámát - állapította meg Orbán Viktor 
magyar és Janez Jansa szlovén miniszterelnök a portugáliai Portóban. A két ország járványügyi védekezéséről 
egyeztettek az Európai Unió szociális csúcstalálkozója előtt, amelyen mindketten részt vettek május 7-én. 
 
Szlovéniában csaphat össze az OTP és az Erste 
Az OTP és az Erste is érdeklődik a második legnagyobb szlovén bank megvásárlása iránt, a Nova KBM-mel a magyar és 
az osztrák bank is nagyot lépne előre a szlovén banki rangsorban, a pozíciók megerősítése azonban nem lesz olcsó, a 
tranzakcióra a szlovén bank könyv szerinti értékének megfelelő közel egymilliárd eurós áron kerülhet sor. 
 
Szlovén pénzből bővítik a koperi vasutat 
Hivatalosan megkezdték a koperi tengeri kikötő és Divača közötti vasútvonal második vágányának építését a szlovén 
kormány és a kivitelezők képviselőinek jelenlétében. Ugyanazon a napon, május 5-én írták alá a finanszírozó bank és a 
vállalkozók az új útvonal Divača–Črni Kal szakaszának megépítésére vonatkozó 403,6 millió eurós hitelszerződést. A Črni 
Kal–Koper szakaszra szóló 224,7 millió eurós szerződés már március végén elkészült. Az új nyomvonalon épülő, összesen 
27,1 kilométeres vágány a Koper-Divača vonal bővítését jelenti. A második vágány 2026-ra várható befejezése csökkenti 
majd az áruszállító vonatok menetidejét, valamint jelentősen megnöveli a vonal kapacitását. A fejlesztésbe hazánk is 
szívesen bekapcsolódott volna, azonban ez meghiúsult. Azért, hogy a magyar cégek mégis kijuthassanak az Adriára, a 
magyar kormány Triesztben vásárolt kikötőt. 
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Szlovénia első negyedéves kereskedelmi többlete 704 millió euróra nőtt 
Szlovénia 703,6 millió euró (856,1 millió dollár) kereskedelmi többletet könyvelhetett el 2021 első negyedévében, 
szemben a 2020 azonos időszakának 470 millió eurós többletével. A három hónapos időszakban az export 5,9%-kal, 9,37 
milliárd euróra nőtt az előző évhez képest, míg az import 3,5%-kal, 8,67 milliárd euróra emelkedett. Január-márciusban 
az Európai Unió volt Szlovénia fő kereskedelmi partnere, 6,2 milliárd eurót tett ki a kivitel, míg 6 milliárd eurót a 
behozatal értéke.  
 
Szlovénia ipari termelése márciusban 1%-kal csökkent havi szinten 
Szlovénia ipari termelésének értéke márciusban havi szinten 1%-kal csökkent, a februári havi 0,6%-os emelkedést 
követően. Éves összehasonlításban az ipari termelés éves szinten 8,5%-kal nőtt, miután februárban 1,5%-kal csökkent. 
2021 első negyedévében Szlovénia ipari termelése 3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
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Európai Unió 

 
Benyújtotta Magyarország a helyreállítási tervét 
A források több mint harmadát az egészségügyi rendszer fejlesztésére szánja a kormány. Benyújtotta a kormány a 
Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet az Európai Bizottságnak kedden este, az uniós helyreállítási alap 
igénybevételére kidolgozott magyar terv több mint 2500 milliárd forintnyi stratégiai fejlesztési projektet foglal össze a 
következő hat évre – mondta a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. 
 
Az EU ipari programja csökkentené a Kínától való függést 
Növelné a Kínától való függetlenségét az EU az ipari beszállítók esetében. Ez a célja a bizottság frissített ipari 
programjának. Az elmúlt időszakban a félvezetők és a mikrochipek szállításának akadozása súlyosan érintette az európai 
autóipart. Volt, ahol lelassult a termelés emiatt. Eközben Kína megkezdte a készletek felhalmozását. Az Európai 
Bizottság szerint az uniónak növelnie kell az önállóságát ezen a téren. 

EU-csúcs: júniusban jön az uniós oltásigazolás, elfogadták a szociális nyilatkozatot és 8 év után folytatják az EU-India 
tárgyalásokat   
A pénteken Portóban rendezett szociális konferencia után szombaton elfogadták az uniós tagállami vezetők az ún. 
portói szociális nyilatkozatot, amelyben a 27 állam- és kormányfő újfent hangsúlyozta a szociális jogok európai pillérének 
fontosságát a koronavírus-válságból való kilábalás során és a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjkülönbség 
megszüntetésének fontosságát is.  
 
Az egységes európai minimálbér is előkerült Portóban 
Az egységes minimálbérrel kapcsolatban "az elveket elfogadjuk, a számítási módszereket meg fogjuk fontolni, de azt, 
hogy ez ne a tagállamok kezében maradjon, egyikünk sem tudja elfogadni" - fogalmazott Palkovics László a 
közmédiának nyilatkozva, amit az MTI szemlézett. Beszámolt arról, hogy megbeszélést folytattak a koronavírus-járvány 
utáni munkaerőpiaci helyzetről, hiszen a két ország sok területen ugyanazokkal a problémákkal szembesült. 
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Négy vakcináról hozhat döntést az Európai Gyógyszerügynökség 
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hamarosan döntést hoz a jelenleg folyamatos felülvizsgálat (rolling review) alatt 
álló négy, koronavírus elleni oltóanyag, a német CureVac, az amerikai Novavax, a kínai Sinovac és az orosz fejlesztésű 
Szputnyik V vakcinák európai uniós ideiglenes használatára vonatkozó ajánlásáról – közölte az EMA oltásstratégiai 
vezetője szerdán. 
 
Konferencia kezdődött az EU jövőjéről 
Európa jövőjéről kezdődött konferencia Strasbourgban. A megnyitót a május 9-i Európa Napra időzítették, amikor a 
történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman francia külügyminiszter öt évvel 
a második világháború után ezen a napon vetette fel a mai EU elődjének tekinthető Montánunió (Európai Szén- és 
Acélközösség) létrehozását. 
 
Derűlátás az eurózónában 
Három éve nem látott csúcsra emelkedett az eurózóna Sentix befektetői hangulatindexe májusban a gazdaságkutató 
intézet hétfőn publikált kimutatása alapján. Az eurózóna befektetői hangulatindexe májusban 21,0 pontra, 2018 
márciusa óta a legmagasabbra emelkedett az áprilisi 13,1 pontról. Elemzők 14,0 pontot vártak májusra. Az index mindkét 
összetevője, az aktuális helyzet és a kilátások megítélése egyaránt javult. 
 
Az Egyesült Államok jobb barátja lett az EU-nak 
Sokkal jobbak lettek az Európai Unió kapcsolatai az Egyesült Államokkal, jó úton haladunk egy erősebb partnerség felé 
- mondta Josep Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az uniós tagállamok 
külügyminisztereinek hétfői tanácskozására érkezve. A hétfői találkozóhoz videóösszeköttetésen keresztül csatlakozik 
John Kerry, az Egyesült Államok különleges klímamegbízottja is, akivel arról tárgyalnak a miniszterek, hogyan lehetne 
egységes erővel fokozottabban, még ambiciózusabb stratégiával fellépni a klímaváltozás ellen. 
 
Skócia függetlenedése komoly fejtörést okozhat Brüsszelnek 
Ismét egyre több szó esik a skót függetlenség ügyéről Brüsszelben. A múlt héten ugyanis az elszakadáspárti erők győztek 
Skóciában a választásokon, ezzel az Egyesült Királyságból való kilépés is napirendre kerülhet. Nicola Sturgeon Nemzeti 
Pártja és Zöld Párt is azt képviseli, hogy a Londontól való elszakadás után Skócia a lehető leggyorsabban lépjen be az 
Európai Unióba. 2014-ben már volt erről egy népszavazás, ahol a választók az Egyesült Királyságban való tagságot 
támogatták. 
 
Megvan, mikortól vezetik be az uniós vakcinaútlevelet a tagországok 
Az Európai Unió mind a huszonhét országának polgárai hozzájuthatnak az uniós szakzsargonban zöldigazolványként 
emlegetett digitális igazoláshoz: ez oltottsági státuszuk mellett esetleges tesztjeik eredményeit is rögzíti majd, illetve 
korábbi fertőzöttségükkel kapcsolatosan is tartalmaz információkat, írja a MedicalXpress. Christian Wigand szóvivő 
hétfőn arról beszélt, hogy a nyaralások főszezonjára elérhető lesz a digitális igazolás, ez a gyakorlatban június végét 
jelent a tervek szerint. 
 
Az EU nem a vakcinaszabadalmakat akarja, hanem a gyártás felgyorsítását 
Az Európai Unió a hétvégi csúcs után is kitartott amellett, hogy a világ szegényebb országaiban az oltottság gyors 
növelése nem a vakcinaszabadalom felszabadításával, hanem a termelés fokozásával érhető el. A hétvégi portói uniós 
csúcsról származó értesülések egybehangzóan arra utalnak, hogy mind EU-intézményi, mind pedig tagállami oldalon 
fenntartással fogadták Joe Biden amerikai elnök kezdeményezését a vakcinák szabadalmának felszabadításáról. 
 
Akár intézményesülhetne is az „egyszeri” uniós helyreállítási alap 
Földrajzilag Európa különböző pontjain megszólaló egyes EU-biztosok és tagállami kormányfők egymástól függetlenül 
vetették fel annak lehetőségét, hogy a most felálló 750 milliárdos rendkívüli alap precedensül is szolgálhat jövőbeni 
hasonló alkalmazásokhoz. 
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FÁK-térség 

 
Oroszország: lassult az infláció  
Az orosz statisztikai hivatal jelentése szerint havi összevetésben 0,6 százalékkal kúsztak feljebb a fogyasztói árak, míg 
márciusban 0,7 százalékos, februárban pedig 0,8 százalékos emelkedést mértek. Éves összehasonlításban 5,5 százalékra 
lassult az ütem áprilisban, míg az előző hónapban 5,8 százalékot mértek, ami 2016 novembere óta a legerősebb ütem 
volt. Elemzők havi szinten 0,6 százalékos, éves összevetésben pedig 5,6 százalékos emelkedésre számítottak.    
Az orosz jegybank a legfrissebb, áprilisi előrejelzése szerint arra számít, hogy 4,7-5,2 százalék között alakul 2021-ben az 
éves infláció, és csak 2022 közepére lassul az ütem a 4 százalékos jegybanki célra. A kormány 4,3 százalékos, elemzők 
pedig 4,6 százalékos éves inflációra számítanak. 
 
Oroszország: megjött az utolsó adag Szputnyik-vakcina Magyarországra  
Május 11-én hajnalban újabb 200 ezer adagos Szputnyik-V szállítmány érkezett Magyarországra. Ezzel az 
Oroszországgal kötött szerződések maradéktalanul teljesültek és biztosítottá vált az utolsó adag ismétlő oltás is a 
Szputnyik-vakcinákból. 
 
Azerbajdzsán: zöldenergia-övezetet hoznak létre 
Aliyev elnök május 3-án rendeletet írt alá zöldenergia-övezet létrehozásáról az ország felszabadított területein. A 
zöldenergia-zóna koncepcióját és átfogó megvalósítási tervét egy erre szakosodott nemzetközi tanácsadó cég fogja 
kidolgozni, erre a célra 2,36 millió manat (1,39 millió dollár) összeget különítenek el az Elnöki Tartalékalapból.  
 
Azerbajdzsán: az azeri Állami Olajalap eredményei az első négy hónapban 
Az Állami Olajalap (SOFAZ) nyilvánosságra hozta a 2021. január-áprilisi időszakra vonatkozóan Azerbajdzsán 
legnagyobb olaj- és gázmezőiről származó időszakos bevételeit. Az alap az év első négy hónapjában az Azeri-Chirag-
Guneshli blokkból származó értékesítéséből 1,4 milliárd dollár összeget kapott, a Shah Deniz mezőről származó 
gázértékesítések során 42,3 millió dollár bevételei keletkeztek. Az alap a beszámolási időszakban 1,9 milliárd dollár 
értékben értékesített forrásokat devizaárveréseken. 2020-ban az Alap ezekből a mezőkből származó bevételei 3,8 
milliárd dollárt tettek ki. Jelenleg a SOFAZ hozzájárulása az ország GDP-jéhez több mint 80 százalék. 
 
Kazahsztán: kőolajtermelés az első négy hónapban 
2021 január-áprilisában Kazahsztán 28,1 millió tonna kőolajat termelt, a tervezett mennyiség 99,4% -át. Ezen időszak 
alatt 22,1 millió tonna olajat exportáltak, ami a terv 100% -a. Márciusban az olajtermelés napi 1,475 millió hordót tett ki, 
ami 2,6% -kal magasabb, mint az ország OPEC + megállapodásban vállalt mennyiség. 
 
Kazahsztán: koronavírus helyzet 
Május 10-ig az ország 18,5 millió lakosából 1,7 millió már megkapta a COVID-19 elleni első védőoltást, közülük több mint 
600 ezer pedig a második vakcinát is. 
 
Üzbegisztán: 3%-os GDP növekedés az első negyedévben 
A 2021. január-április időszakban Üzbegisztán exportjának volumene 3,2 milliárd dollár volt, ami 17% -kal több, mint az 
előre jelzett adatok. Az első negyedév alatt a bruttó hazai termék 3% -kal nőtt, míg az ipari termelés 3,8% -kal, a 
mezőgazdaság - 3,1% -kal nőtt. 
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Üzbegisztán: autógyártás export 
Az Üzbég Állami Statisztikai Bizottság beszámolója szerint 2021 első negyedévében az üzbegisztáni autógyártók 87,4 
millió dollár értékben exportáltak járműveket, ami 2,4-szer több, mint 2020 azonos időszakában. 
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Kína 

 
Nyilvánosan bírálta a német külügyminiszter a magyar kormányt a hongkongi döntése miatt 
Egyedül a magyar kormány blokkolta második nekifutásra is annak a felpuhított szövegnek az elfogadását az uniós 
külügyminiszterek hétfői brüsszeli tanácskozásán, amelyben a tagállamok egyhangúan elítélték volna a kínai állam 
Hongkonggal szembeni fellépését és emiatt szokatlanul nyílt bírálatot fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben 
a német külügyminiszter. Heiko Maas azt mondta, hogy a magyar kormány álláspontja a tartalmát tekintve „teljességgel 
érthetetlen”, és árt az egységes uniós fellépésnek, ami hasznos lenne az EU-nak és emberi jogi szempontból is indokolt 
lenne – írja a Politico. 
 

Egyre drágul a kínai termelés 
A termelési árak terén az elmúlt három és fél év legnagyobb mértékű emelkedését mérte a Kínai Nemzeti Statisztikai 
Iroda. A termelői árindex értéke a tavalyi év azonos időszakánál képest 6,8 százalékkal volt magasabb – írja a Reuters. A 
növekedés üteme a 6,5 százalékos elemzői várakozást és a márciusi 4,4-es ütemet is meghaladta. 
A fogyasztói árak terén azonban az alacsony élelmiszeráraknak köszönhetően az emelkedés csupán 0,9 százalékos 
mértékű volt, és az elemzői vélemények szerint valószínűtlen, hogy a termelői árak emelkedését teljes mértékben 
áthárítják a fogyasztókra. 
 

A kínai jüan hároméves csúcson az amerikai dollárral szemben 
Kína valutája, a jüan majdnem hároméves csúcsot ért el az amerikai dollárral szemben. A bravúros teljesítmény annak 
köszönhető, hogy az Egyesült Államok gyenge munkahelyi eredményei visszavetették a dollárt, miközben Kína folytatja 
erőteljes gazdasági fellendülését a koronavírus-járvány enyhülése óta. A részletekről a Bloomberg adatai alapján a 
Russia Today írt. A Bloomberg adatai szerint a jüan hétfőn 0,3 százalékkal erősödött, így jelenleg 1 dollár 6,4 jüant ér. Ez 
azt jelenti, hogy a kínai fizetőeszköz helyreállította az év elején tapasztalt összes veszteségét és 2018 júniusa óta a 
legerősebb szintet érte el a dollárral szemben. A jüan más devizákkal szemben is emelkedett. 
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Törökország 
 

Koronavírus-helyzet Törökországban 
Az országban május 12-re 13 029-cel, 5 072 462-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma 
és 232-vel, 43 821-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20. 
óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 227 350 aktív esetet tartanak nyilván.  
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A Sinovac engedélyt ad Törökországnak oltóanyagának gyártására 
A Sinovac, a COVID-19 oltóanyag kínai gyártója engedélyt adott Törökországnak oltóanyagának gyártására. Az ország 
100 millió adag oltást rendelt el a Sinovac-tól, bár a hatóságok elismerték, hogy a szállítmányok akadoznak az országok 
egyre növekvő vakcinaigénye miatt. Eközben újabb CoronaVac szállítmány érkezett május 12-én Ankarába. Több mint 
14,7 millió ember kapta már meg az első adag, míg több mint 10,6 millió ember a második adag oltást is. 
 
Törökország bevezette az oltási-igazolványt  
Törökország bevezette a „vakcina-igazolványt” a Hayat Eve Sığar (HES) online alkalmazáson keresztül. Akik már 
megkapták a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát, létrehozhatják oltási igazolásukat a rendszerben, és 
útlevelük adatait is megadhatják. Az oltási-igazolványokat nemzetközi utazások során is használhatják majd.  
 
Május 11-től Törökországba is szabadon utazhatnak a magyarok 
Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy ismét lehetővé vált Magyarország és Törökország között a szabad 
utazás. Május 11-től, mindkét ország elismeri az egymás által kiállított védettségi igazolványokat, a beadott oltás 
típusától függetlenül. Azok a török és magyar állampolgárok, akik már kaptak oltást, karantén és teszt kötelezettség 
nélkül utazhatnak a két ország között. 
 
Június elején indulnak az első charterjáratok Törökországba 
A nyár folyamán tucatnyi charterjáratot terveznek indítani a hazai utazásszervezők Törökországba. A magyar utazók 
kedvelt nyári úti célja immár évek óta Törökország. Miután Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a két 
ország állampolgárai oltási igazolással szabadon utazhatnak, a desztinációval foglalkozó utazásszervezők a forgalom 
fellendülésére számítanak. A török tengerparti szállodák sorra nyitják meg kapuikat a vendégek előtt, jelenleg osztrák, 
német és ukrán turistákkal lehet találkozni. A szállodák tulajdonosai az utóbbi egy év során rengeteg létesítményt 
felújítottak, a hotelek felkészültek a turisták biztonságos fogadására: például plexifal mögül szolgálják ki az étteremben 
a vendégeket. 
 
Áprilisban megduplázódott az EU-ba irányuló török kivitel 
Törökország EU-ba irányuló exportja megduplázódott áprilisban, mely éves összehasonlításban 128,4%-kal, 7,18 
milliárd dollárra (59,85 milliárd TL) emelkedett. Az év első négy hónapját tekintve az EU-ba irányuló kivitel éves szinten 
35%-kal, 26,86 milliárd dollárra nőtt. A török kivitel 33,1 százalékkal 68,75 milliárd dollárra nőtt 2021 első négy 
hónapjában, szemben az előző év azonos időszakának 51,64 milliárd dollárjával. Csak áprilisban 109%-kal, 18,8 milliárd 
dollárra nőtt az árbevétel. 
 
Nőtt a török autóipari termelés és a kivitel 2021 első négy hónapjában 
A török autóipar 415 187 járművet gyártott az idei év első négy hónapjában, mely 28 százalékos növekedést jelent az 
előző év azonos időszakához képest, amikor az autóipari termelés rövid időre leállt a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozások miatt. A törökországi autóipari cégek az év első négy hónapjában 339 197 járművet exportáltak, 
ami éves szinten 18 százalékos növekedést jelent. Az elektromos (444) és hibrid autók (15 101) értékesítése több mint 
200%-kal nőtt éves szinten. A járműipar adta az ország teljes exportjának 15%-át.  
 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya márciusban 3,33 milliárd dollárt tett ki 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya márciusban 3,33 milliárd dollárt tett ki, vagyis 2,12 milliárd dollárral 
csökkent az előző év azonos hónapjához képest, a februári 2,58 milliárd dolláros hiányhoz képest azonban nőtt. A bank 
által közzétett adatok szerint az ország 12 hónapos gördülő hiánya elérte a 36,2 milliárd dollárt. 
 
Tizenegyedik hónapja nő a török ipari termelés 
Törökországban az ipari termelés márciusban havi összehasonlításban 0,7%-kal, éves szinten 16,6%-kal nőtt. A mutató 
a havi összehasonlítás alapján 2020 májusa óta folyamatosan emelkedett, míg az éves növekedés tekintetében 2020 
júniusa óta töretlen a felfelé ívelő trend.  
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Törökországban 13,1%-os volt a munkanélküliség márciusban 
Törökországban havi szinten 0,1%-kal, 13,1%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta márciusban. A 15 éves és annál 
idősebb munkanélküliek száma márciusban 59 ezerrel, 4,2 millióra nőtt februárhoz képest. A foglalkoztatási ráta 44,3 
százalékos volt, havi 0,8 százalékpontos emelkedéssel, a foglalkoztatottak száma 550 ezerrel, 28,9 millióra nőtt. 
 
A török kiskereskedelmi értékesítés növekedési üteme meghaladta a 19%-ot márciusban  
Törökország kiskereskedelmi értékesítési volumene márciusban éves szinten 19,2%-kal emelkedett, a februári 4,7%-os 
növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a kiskereskedelmi forgalom 5,1%-kal nőtt, miután februárban 3,6%-
kal emelkedett. A naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom folyó árakon márciusban éves szinten 38,9%-kal 
ugrott meg. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
13 éves csúcsra ugrott az amerikai infláció 
Az amerikai tőzsdék már kedden is veszteséggel zártak az inflációs aggodalmak miatt, amit a szerdai nyitás előtt 
közzétett áprilisi inflációs adatok meg is erősítettek. 
 
Rendelettel harcolna a hackerek ellen Joe Biden 
Elnöki rendeletet írt alá Joe Biden, mellyel megerősítené Amerika kiberbiztonsági képességeit - írja a CNBC. Az Egyesült 
Államok kritikus infrastruktúráját évek óta támadják hackerek, egy zsarolóvírus nemrég megbénította a Colonial 
Pipeline-t, amely miatt üzemanyag-hiány alakult ki a keleti partszakaszon. A rendelet arra kéri az amerikai állami 
intézményeket és a privát cégeket, hogy „lépjenek fel a folyamatos és egyre szofisztikáltabb kibertámadások ellen” és 
több intézkedést is szorgalmaz, melyekkel Amerika kiberbiztonsági képességeit javítaná. 
 
A Janssen-affér sem hátráltatja az amerikai oltakozást 
Dr. Anthony Fauci a Fehér ház járványügyi főtanácsadója optimistán nyilatkozott az amerikai oltási kampány 
előrehaladásáról, amit elmondása szerint nem akaszt meg, hogy a Johnson & Johson vakcinakészítményének 
használatát fel kellett függeszteni ritka esetben előforduló vérrögképződés miatt – írta meg a CNBC a szakember keddi 
szenátusi meghallgatása után. 
 
Amerikai–orosz találkozó lesz a vulkánok országában 
Antony Blinken amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a jövő héten kétoldalú találkozót tart Izlandon az 
Északi-sarkvidéki Tanács külügyminiszteri ülésének keretében – jelentette be szerdán a két külügyminisztérium. 
 
Olajban úszik a Biden-kormány 
Kampánya során Joe Biden amerikai elnök megígérte, hogy nem fogad el pénzt a fosszilis energiával foglalkozó 
iparágaktól, ám úgy tűnik a kabinetjének tagjai kevésbé voltak válogatósak – számolt be róla a Forbes. 
 
Ingyenes Uber fuvarral pörgetik az oltási kampányt az USA-ban 
Ingyenes lesz az amerikai lakosság számára a koronavírus elleni emlékeztető oltás, amennyiben szükség lesz rá – 
jelentette be kedden David Kessler, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának egyik vezetője a szenátus egészségügyi 
bizottsága előtt. 
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Amerikai benzinellátási aggodalmak fűtik az olaj piacát 
A WTI 65,3 dollár volt ma reggel. A piac elsősorban az Egyesült Államok benzinkészlete miatt aggódik, mivel a Colonial 
vezetékrendszert csak a hét végén lehet újraindítani, ami hiányt okozhat az ország keleti és középső részén. 
 
Amerikai egyetemeken oltáshoz kötik a jelenléti oktatást 
A kötelezettséget elsősorban a magánegyetemek írják elő. A diákok tiltakoznak. A koronavírusos megbetegedések 
száma ugyanis tavasszal folyamatosan emelkedett az amerikai főiskolákon és egyetemeken. A járvány kezdete óta a 
felsőoktatási intézményekben több mint 660 ezer esetet regisztráltak, egyharmadát január elseje óta. 
 
Elmaradt a várt munkaerőpiaci fellendülés az USA-ban 
Enyhén, a vártnál sokkal kisebb mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma áprilisban az Egyesült Államokban. A 
washingtoni munkaügyi minisztérium pénteken nyilvánosságra hozott adatai szerint a nem mezőgazdasági 
ágazatokban foglalkoztatottak száma 266 ezerrel emelkedett, miközben elemzők 978 ezres bővülésre számítottak. 
 
Az USA-ban a felnőtt lakosság 58%-a kapott már legalább egy oltást 
Az Egyesült Államok egyre közelebb áll ahhoz, hogy ellenőrzés alatt tartsa a koronavírus-járványt. és az egészségügyi 
tisztviselők már a következő kihívásra koncentrálnak, arra, hogy minél több amerikait beoltsanak – mondta vasárnap 
Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője. 
 
Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását Pfizer-vakcinával 
Engedélyezte a 12-15 év közötti gyerekek beoltását a koronavírus elleni, amerikai-német fejlesztésű Pfizer-vakcinával 
hétfőn az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete (FDA). Eddig a 16 évnél idősebbek számára volt elérhető 
az oltóanyag az országban az illetékes hatóság vészhelyzeti engedélye alapján. 
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Kanada 

 
Irányíthatatlanná váló Hondákat vizsgálnak Észak-Amerikában 
Állítólag eddig mintegy 107 esetben fordult elő az amerikai Honda Accord 2013 és 2015 között gyártott példányaival, 
hogy letértek addigi pályájukról, kormányozhatatlanná válva. 
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Latin-Amerika 

 
A kubai vakcina mentheti meg a fejlődő világot 
Kuba jól halad a saját koronavírus elleni vakcináinak kifejlesztésével – hangzott el a The Conversation Weekly 
podcastjében. A pandémia erősen sújtotta a kubai gazdaságot, amely tavaly 11 százalékkal zsugorodott. Az 
idegenforgalom kiesése mellett az élelmiszerhiány okozta a legnagyobb gondot. Kuba a függetlenségét és a 
fellendülését a hazai oltóanyag-fejlesztésben és -gyártásban látja, amellyel a vakcinadiplomácia meghatározó 
szereplője tervez lenni. Kuba öt vakcina fejlesztésén dolgozik, amelyekből kettő már a bevezetés előtti fázisba került. A 
Soberena 2 és az Abdala nevű oltásokat több százezer egészségügyi dolgozónak fogják beadni. 
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Koronavírus Brazíliában: két hónapja nem történt ilyen 
Brazíliában kedden több mint két hónap után először jelentettek 900-nál kevesebb napi koronavírusos halálesetet. A 
dél-amerikai ország egészségügyi minisztériumának tájékoztatása szerint a fertőzéshez köthető 889 halálesetet és 25 
200 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap során. 
Mexikó is lazít 
Mexikóváros lakói a jövő héttől korlátozott számban újra részt vehetnek szabadtéri koncerteken és sporteseményeken 
számolt be róla a város polgármestere, Claudia Sheinbaum - írja a The Guardian. A május 10-től életbe lépő enyhítéseket 
kiterjesztik a mozikra, szállodákra is. Befogadásarányosan a szabadtéri sportrendezvényeken május 12-től 25 százalékos 
telítettségű lehet a jelenlévők száma, a beltéri eseményeken pedig 30 százalékban a határozzák meg résztvevők számát. 
 
Kolumbiával írt alá megállapodásokat Magyarország 
A felsőoktatási együttműködésről, az ösztöndíjprogram folytatásáról és a diplomáciai akadémiák közötti kapcsolat 
felvételéről írt alá megállapodásokat a magyar és a kolumbiai külügyminiszter kedden. A magyar külügyminiszter 
kiemelte: az együttműködés Kolumbiával a déli nyitás politika fontos eleme. Magyarország egészségügyi eszközök 
küldésével hozzájárult a Venezuelából elmenekültek kolumbiaiak ellátásához. Magyar cégek a közelmúltban beléptek a 
latin-amerikai ország gyógyszeripari és mezőgazdasági piacára. 
 
Kolumbiai tüntetések 
Legalább 42 ember meghalt és 168-an eltűntek a kolumbiai tüntetések során, amelyek április 28-án kezdődtek egy 
vitatott adóreform miatt – közölte a bogotai ombudsmani hivatal szerdán. A CNN szerint eredetileg a személyi 
jövedelemadót akarta emelni a kormány. Kolumbiában jelenleg 16 százalékos a munkanélküliség, amely már a 
koronavírus-járvány előtt is 9 százalékos volt. Az adóemelés mellett az egészségügy reformjáról, egészségügyi 
privatizációról is döntött az ország vezetése. A rendőri túlkapások miatt az ENSZ és az Európai Unió is aggodalmát 
fejezte ki. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Átadtak egy kulcsfontosságú hidat Afrika déli részén 
Hétfőn felavatták a Botswana és Zambia összekötő közúti és vasúti hidat, amelynek célja az egész dél-afrikai régió 
határátkelőinek torlódásainak enyhítése. A Kazungula-híd a Zambezi folyón ível át 923 méteres szakaszon, régóta 
szükséges alternatív útvonalat biztosít a fuvarozók számára.  
A 259 millió dolláros projekt építése 2014 decemberében kezdődött, az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB), a Japán 
Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA), a regionális kormányok és egyéb támogatások társfinanszírozásával. 
Namíbia és Zimbabwe 2018-ban csatlakozott a konzorciumhoz. 
 
Háború határán áll Izrael 
Az elmúlt napokban eddig több mint 800 rakétát lőttek ki Izraelre iszlamista terroristák a Gázai övezetből, az izraeli 
hadsereg pedig megtorló csapásokat hajtott végre Gázában. Háború küszöbén a Közel-Kelet? 
 
Egész Izrael "zöld" zóna, alig maradt Covid-beteg 
Újabb enyhítés jön, ami azért lehetséges, mert a nagyfokú átoltottság nyomán fokozatosan visszaszorulóban van a 
koronavírus-járvány az országban, csökken az új fertőzöttek száma. Szombaton már csak 17 új esetet mutattak ki 11 581 
tesztből, ami 0,2 százalékos arányt jelent. 
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Pusztító bombázásokkal és véres összecsapásokkal újult ki a világ egyik legrégebbi konfliktusa 
Újra felhevült az izraeli-palesztin konfliktus, miután az elmúlt napokban a Gázai övezetből több rakétacsapást is 
indítottak Izrael legfontosabb központjai ellen, míg válaszlépésként Izrael légitámadások útján bombázta az iszlamista 
Hamász irányítása alatt álló területet. Az összecsapásoknak már több tucat halálos áldozata van és egyelőre nem úgy 
tűnik, hogy rövid távon enyhülni fog a feszültség. 
 
Tüntetésekhez vezetett a teljes zárlat Tunéziában 
Az észak-afrikai arab országban a második legnagyobb a halálozási arány a világon a koronavírusos haláleseteket 
tekintve. A hét végén életbe lépett a koronavírus-járvány megfékezését célzó általános zárlat. Fauzi Mehdi egészségügyi 
miniszter már csütörtökön arra figyelmeztetett: a járványügyi helyzet "nagyon súlyos", immár több mint 350 ezer 
koronavírus-fertőzöttet és a fertőzéshez köthető több mint 11 ezer halálesetet regisztráltak. Naponta átlagosan több 
mint ezer újabb beteget regisztrálnak, a kórházi ágyak közel 95 százaléka foglalt, egyes kórházakban pedig már a 
folyosókon kénytelenek kezelni a betegeket. A tárcavezető a lakosság hanyagságát tette felelőssé a járványhelyzetért. 
 
 
A közel-keleti királyság kezd talpra állni 
Szaúd-Arábia gazdasága az első negyedévben növekedett először a világjárvány óta, annak ellenére is, hogy az 
olajtermelés visszaesése az ország teljes gazdaságát is sújtotta – írja a Bloomberg. Az olajágazaton kívüli szektor 3,3 
százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a királyság statisztikai főhatóságának hétfőn közzétett 
előzetes becsléséből. Az olajszektor 12 százalékkal zsugorodott, ami a Bloomberg által összeállított adatok szerint 
legalább egy évtized alatt a legmagasabb, ami a teljes gazdaság 3,3 százalékos csökkenését eredményezte. A végleges 
adatokat a tervek szerint júniusban hozzák nyilvánosságra. 
 
Hétezer milliárd dollárból zárná le a múltat a világ legnagyobb olajkirálysága 
Szaúd-Arábia gazdasága már egy ideje rálépett a nagy átalakulás útjára, melynek során fokozatosan építik le az 
olajexporttól való függőségüket. Az ország egy összesen 7000 milliárd dolláros terv keretében keres új utakat a jövőbe. 
A kormány be is jelentette a tervét, hogy 5 milliárd dollárért beindítana egy zöld hidrogén projektet, amely energiával 
látná el a Neom nevű megavárost, amely a tervek szerint 2025-re épülne föl. A Dubbed Helios Green Fuels nevű 
hidrogénüzem szél- és napenergia felhasználásával állítana elő 4 gigawattnyi tiszta energiát, amelyet 
hidrogéntermeléshez használnának föl. 
 
Békét köthet Irán és Szaúd-Arábia 
A perzsa ország először erősítette meg, hogy tárgyal regionális riválisával a vitás kérdések rendezéséről, írja a Reuters. 
A feszültségek csökkentése a Perzsa-öböl két országa között mindkét nemzet és a régió érdeke is – mondta Szaíd 
Hatibzadeh, iráni külügyminisztériumi szóvivő, egy hétfői televíziós sajtótájékoztatón. Hozzátette: Irán minden 
erőfeszítést megtesz a vitás kérdések rendezésére, és bízik a tárgyalások eredményében; a szóvivő hangsúlyozta: 
Teherán nyitott a két ország közti megállapodásra. 
 
Az Iráni Központi Bank betiltja a külföldön bányászott bitcoin kereskedelmét 
Az Iran International hírügynökség jelentése szerint az Iráni Központi Bank (CBI) megtiltotta a bitcoin és egyéb, 
határokon kívül bányászott kriptovaluták kereskedelmét. A számos pénzügyi szankcióval sújtott kormány végső célja az 
lehet, hogy megakadályozza a tőke kiáramlását az országból. 
 
Megtalálták a menedéküket a szupergazdagok 
Miközben a vakcinák világszerte a fertőzések hullámai arra kényszerítik az országok vezetéseit, hogy kiterjesszék a 
korlátozásokat, a készpénzzel teli külföldi vásárlók elárasztották Dubaj csúcskategóriás ingatlanpiacát, amely egyike 
azon kevés helyeknek a világon, ahol személyesen étkezhetnek, vásárolhatnak és üzletelhetnek. Rekordszámú 
luxusvillát és penthouse lakást vásárolnak fel, és ezzel az árak az egekbe szöknek ezen a fellendülőben lévő piacon. 
 
A jövő generációinak őriznék meg Dubaj érintetlen partszakaszát 
Dubajnak több kilométernyi érintetlen partszakasza van, amelyet a természetvédők szívesen megőriznének ilyennek. A 
Dubajban lévő szállodák és építőipari vállalatok közül többen tettek ígéretet az őshonos vadak védelmére, valamint az 
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ökoszisztéma megőrzésére. Az egyik ilyen projekt a Jumeirah Al Naseemben található teknős-szentély. 2004 óta létezik 
és eddig 1900 tengeri teknőst mentettek meg. 
 
Meglepő fordulat a Szuezi-csatornát eltorlaszoló hajó brutális kártérítésének ügyében 
Egyiptom felajánlotta, hogy harmadával csökkenti a Szuezi-csatornát márciusban elzáró Ever Given konténerszállító 
óriáshajó tulajdonosai felé a kártérítési igényeit – adta hírül a Szuez-csatornahatóság elnökére hivatkozva a Bloomberg 
és a gCaptain. A csatornahatóság közölte, hogy a kártérítési igényeket 900 millió dollárról 600 millió dollárra csökkentik. 
 
Őrizetbe vették a világ egyik leggazdagabb országának rendkívül befolyásos pénzügyminiszterét 
Őrizetbe vették Katarban a pénzügyminisztert közpénz helytelen kezelése és hivatali hatalommal történt visszaélés 
gyanújával. A pénzügyminiszter, Ali Serif el-Emadi 2013-tól töltötte be a tisztet. Ugyancsak ő a Katari Nemzeti Bank 
igazgatótanácsának elnöke. A pénzintézet a legnagyobb hitelfolyósító a Közel-Keleten és Afrikában. Katarban ritka ilyen 
magas rangú tisztségviselő korrupciógyanú miatti őrizetbe vétele. Maga a sejkség a térség legkevésbé korrupt állama, 
viszont a viszonylagossághoz hozzátartozik, hogy a térségben burjánzik a korrupció. 
 
A Jemenben meggyilkolt magyar népzenét gyűjtött az arab országban 
Áprilisban elrabolták, majd miután nem kaptak érte váltságdíjat, halálra kínozták a 43 éves Koltai Györgyöt. Kimo, vagyis 
Koltai György a Parázsló Hamvak nevű zenekar alapító tagja volt. Koltait zenerajongóként ismerték. Népzenét ment 
gyűjteni Jemenbe is. 2006-ban tért át a muszlim hitre, felvette az Abdul Karim Faresz nevet, és később megkapta az 
állampolgárságot is. 
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Ausztrália 

 
Ausztráliában a kijárási korlátozás ellenére nőtt a közúti halálesetek száma 
A koronavírus miatti kijárási korlátozások és tilalmak a házhozszállítás felfutását eredményezte világszerte, így 
Ausztráliában is. A koalák és kenguruk földjén azonban tragikus közúti balesetekkel, sok esetben halálesetekkel is járt. 
 
Ausztráliában már a robotok szedik az almát 
A világ számos iparágához hasonlóan Ausztrália mezőgazdaságát is súlyosan érintette a koronavírusjárvány, hatalmas 
rést hagyva a munkaerőpiacon, melyet általában azok a hátizsákos turisták töltenek ki, akik útjuk során szeretnének 
egy kis pénzre szert tenni. 
 
A világ akkumulátora: főszerepben Ausztrália 
A szél és a napenergia kapcsán gyakran elhangzott panaszok egyike az, hogy nem fogják és nem helyettesíthetik a 
fosszilis tüzelőanyagok előállítását a világ éghajlati célkitűzéseinek eléréséhez szükséges sebességgel. 
 
Ausztrália akár a jövő év végéig is zárva tarthatja határait 
Akár a jövő év végéig is zárva maradhatnak Ausztrália határai a koronavírus-járvány miatt – jelentette ki az ország 
kereskedelmi minisztere pénteken. Dan Tehan a Sky News televíziónak adott interjújában azt mondta, 
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legvalószínűbb, hogy 2022 közepén, esetleg a végén nyitják meg teljesen a határokat, ám hozzátette, hogy – amint 
az a pandémia során már többször előfordult – „még sok minden változhat”. 
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Új-Zéland 

 
Kiutasítottak az új-zélandi parlamentből egy képviselőt, mert harci táncba kezdett 
A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal. Kiutasították szerdán az új-zélandi 
parlament ülésterméből Rawiri Waititit, a Maori Párt társelnökét, miután hagyományos maori harci táncot, hakát 
mutatott be tiltakozásul az ellenzéki Nemzeti Párt „rasszista retorikája és propagandája” ellen. 
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