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
Albániában enyhítették a korlátozó intézkedéseket
Albániában egyre csökken a napi új koronavírusos megbetegedések száma, így június 1-től enyhítették a korlátozó
intézkedéseket: az éjszakai kijárási tilalom az eddigi 22 óra helyett 23 órakor kezdődik és reggel 6-kor ér véget, illetve
megszüntették a kültéri maszkviselési kötelezettséget is. Beltéren és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is
kötelező a maszkviselet. Az országban június 2-re 14-gyel, 132 351-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírusfertőzöttek száma és 2 451 maradt a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március
7. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 379 aktív esetet tartanak nyilván.
Az Albán Nemzeti Bank bemutatta 2020. évi jelentését a parlamentnek
Gent Sejko, az Albán Nemzeti Bank elnöke május 27-én mutatta be a parlamentnek az intézmény 2020-ra vonatkozó
jelentését. A koronavírus-járvány eddig nem látott nehézségek elé állította az intézményt és az albán gazdaságot, de
megítélése szerint a válságkezelő intézkedések sikeresek voltak és az eredetileg vártnál kisebb mértékben romlottak a
gazdasági mutatók. 3,3%-kal csökkent a gazdasági tevékenység, 43 ezer munkahely szűnt meg, a munkanélküliségi ráta
11,8%-ra nőtt, 1,6%-os volt az infláció és a bevételkiesés miatt nőtt a magán- és az államadósság is.
FORRÁS:
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/

Ausztria
Ausztria lehet a következő ország, ahová szabadon utazhatunk a magyar védettségi igazolvánnyal?
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a
Nemzeti Tanács elnökét, akivel többek között a koronavírus-járvány elleni védekezésről is tárgyaltak - tájékoztatta az
MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson elhangzott: az európai covid-útlevél bevezetéséig
még hosszú hetek lehetnek hátra, addig is érdemi áttörést a védettségi igazolásaink kölcsönös elismerése jelenthet, és
erről Magyarország kész kétoldalú megállapodást kötni Ausztriával is.
Lelassult az oltási kampány Ausztriában
Ausztriában lassult a koronavírus elleni oltási kampány, és Sebastian Kurz kancellár áprilisi ígérete - miszerint június
végéig mindenki, aki akarja, legalább az első oltást megkaphatja - nem tűnik tarthatónak - írta a Der Standard című
osztrák napilap internetes kiadása kedden. A tartományok jelenlegi oltási adatait, a regisztráltak számát és a
közeljövőben beérkező vakcinamennyiségeket figyelembe véve nem valószínű, hogy június végéig az oltható lakosság
kétharmada - ennyivel számol a kormány - beoltható.
Koronavírus: Ausztria is kezdi oltani a 12 éven felüli gyerekeket
Ausztria kiterjeszti oltási tervét a 12 éven felüli gyerekekre, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye
után az osztrák Nemzeti Oltási Grémium (NIG) is szabad utat adott a Pfizer/Biontech vakcinájának a 12-15 évesek
körében - jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter szerdán Bécsben.
Ha nincs ülőhely, nem lehet koncertre menni Ausztriában
Az esküvők, a céges ünnepségek és az ülőhelyet nem biztosító koncertek, fesztiválok egyelőre még nem megengedettek
Ausztriában, de a járványügyi korlátozásokon június 10-től általánosságban tovább enyhítenek – adta hírül az MTI.
Sebastian Kurz kancellár mindazonáltal azt ígérte, hogy július 1-jétől meg lehet tartani a fent sorolt eseményeket
ülőhelyek biztosítása nélkül is. Kurz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy június 10-től tovább enyhítenek a járványügyi
korlátozásokon. A döntés alapját egyfelől a járványügyi mutatóknak a vártnál kedvezőbb alakulása, másfelől az oltások
előrehaladása jelenti.

Elfogadta Ausztria a zöldigazolványról szóló törvényjavaslatot
Az osztrák parlament törvényjavaslatot fogadott el a védettségi igazolvány bevezetéséről, amelynek birtokában
éttermekbe, szállodákba és kulturális létesítményekbe látogathatnak el azok az osztrák állampolgárok, akiket
beoltottak, koronavírus-fertőzésen estek át vagy negatív teszteredménnyel rendelkeznek. A védettséget akár
mobiltelefonról, egy QR-kód segítségével is lehet majd igazolni.
Az osztrák gazdaság is elindult a válságból kivezető úton
Pozitív jelenségek mindenekelőtt az iparban és az építőiparban tapasztalhatóak, ezen ágazatok teljesítménye már
meghaladja a válság előttit. „Ha turizmus és a szolgáltatók ismét lendületet kapnának, felgyorsítaná Ausztria sebességét
a válságból kivezető úton “, fogalmazott Tobias Thomas a negyedévente megjelenő „Austria Recovery Barometer “
legutóbbi, még mindig online formában tartott bemutatásakor.
Újraindítja vasúti járatait a RegioJet
A RegioJet, Közép – Európa vezető magánvasút társasága június 13-án újraindítja a vonatait Budapest–Győr–Bécs–Prága
útvonalon. A legolcsóbb jegyárak Budapest – Prága útvonalon 16 euróért, a Budapest – Brno között 9 euroért és a
Budapest – Bécs útvonalon 9 euroért válthatóak. A Regiojet járatai naponta kétszer kötik össze Budapestet Béccsel és
Prágával.
FORRÁS:
www.index.hu
www.mkik.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Benelux államok
A 41 évnél idősebbekre korlátozzák az egydózisú vakcina használatát Belgiumban
A belga hatóságok szerdán bejelentették, hogy a Johnson & Johnson egydózisú Janssen koronavírus elleni vakcináját
nem adják be 41 évnél fiatalabb embereknek azt követően, hogy egy nő életét vesztette, miután megkapta az
oltóanyagot. Az ország koronavírus-járványra fókuszáló tárcaközi egészségügyi testülete közölte, hogy a korlátozást
“ideiglenesen” vezetik be az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) további útmutatásáig a Johnson & Johnson
vakcinájának alkalmazásával kapcsolatban.
Két tüntetés is volt szombaton Brüsszelben
Két tüntetés is volt szombaton Brüsszelben a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések és a
vakcináció ellen. A Le Soir című napilap online kiadása arról számolt be, hogy szombat délután csaknem ezren tüntettek
az Európai Bizottság főépülete előtt. A demonstráció a belga főváros mellett fekvő parkerdőben kezdődött, a résztvevők
nem viseltek maszkot és az egészségügyi előírásokat is figyelmen kívül hagyták. A rendőrség szögesdróttal zárta le a
bizottság épülete előtti Schuman teret. A tömeg négy óra elteltével feloszlott, rendzavarás nem történt.
Hollandia: történelmi jelentőségű ítélet a Shell ellen
A károsanyag-kibocsátás csökkentésére kötelezte a Shell olajvállalatot történelmi ítéletében a holland bíróság. A hágai
kerületi bíróság döntése szerint a brit-holland olajtársaságnak úgy kell megváltoztatnia a működését, hogy 2030 végére
45 százalékkal csökkentse saját, illetve beszállítói és vásárlói szén-dioxid kibocsátását is. Az ítélet azért is rendkívüli, mert
most először nem pénzbeli kártérítésre ítéltek egy szennyező vállalatot, hanem üzletpolitikájának megváltoztatására
kötelezték. A döntés ugyan Hollandia területére érvényes, de a jövőben precedensértékű lehet a hasonló jellegű
pereknél.

Hogyan veszélyezteti a holland ökoszisztémát egy mesterséges gát?
Több pusztító erejű természeti csapás után mintegy száz évvel ezelőtt a holland kormányzat úgy döntött, hogy az ország
védelmére egy hatalmas mesterséges gátat épít az Északi-tenger partvidékén. Ezzel azonban az ökoszisztéma
egyensúlya megbomlott. Milyen innovatív projekteket indítottak az utóbbi időben, hogy ezt helyreállítsák?
FORRÁS:
www.liner.hu
www.profitline.hu
www.hu.euronews.com

Bosznia-Hercegovina
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 2-re Bosznia-Hercegovinában 79-cel, 204 172-re növekedett, a járvány
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 33-mal, 9 303-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 18. óta
csökken, jelenleg 19 165 esetet tartanak nyilván.
Korlátozott a külföldi állampolgárok belépése Bosznia-Hercegovinába
Bosznia-Hercegovina nem fogadta el a külföldi állampolgárok belépésének új feltételeiről szóló határozati javaslatot. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sem a betegségből kigyógyult, sem az immunizált külföldi állampolgárok nem
léphetnek be az országba 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt nélkül. Ez alól kivételt képeznek Montenegró,
Horvátország és Szerbia állampolgárai, akik továbbra is beléphetnek az országba.
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 40%-kal nőtt az ipari értékesítés áprilisban
Bosznia-Hercegovinában, a márciusi 19,2%-os növekedést követően, áprilisban éves szinten 40%-kal nőtt az ipari
értékesítés, a külpiaci növekedés 47,7%-os volt, míg a belföldi értékesítés 32%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján az
ország ipari értékesítése áprilisban 0,7%-kal emelkedett, miután márciusban 9,1%-kal nőtt. 2021 első négy hónapját
tekintve éves összevetésben 12%-os volt a növekedés.
Az ipari termelői árak áprilisban éves szinten 3%-kal nőttek Bosznia-Hercegovinában
2021 áprilisában – a márciusi 2,5%-os növekedést követően - éves szinten 3,1%-kal nőttek az ipari termelői árak BoszniaHercegovinában. Havi összehasonlítás alapján 0,5%-os volt az áprilisi növekedés, miután márciusban 0,2%-os csökkenést
regisztráltak.
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 47%-kal nőtt a kiskereskedelmi értékesítés áprilisban
Bosznia-Hercegovinában reálértéken 46,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi értékesítés áprilisban a márciusi 8,3%-os
növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján az ország kiskereskedelmi értékesítése áprilisban reálértéken 3,1%kal esett vissza, miután márciusban 2,8%-kal csökkent. 2021 első négy hónapját tekintve éves összevetésben 11%-os volt
a növekedés.
FORRÁS:
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/

Bulgária
Koronavírus-helyzet Bulgáriában
Az országban június 2-re 197-tel, 419 010-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 21gyel, 17 747-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 16 486 aktív esetet tartanak nyilván.

Bulgária minden vakcinát elfogad: irány a bolgár tengerpart
Bulgáriában a kormány 2021. július 31-ig meghosszabbította a „sürgősségi járványhelyzetet”. Eszerint a magyar
állampolgárok a jogszabályban meghatározott alábbi három lehetőség egyikének teljesülése mellett karanténmentesen
léphetnek be Bulgária területére: COVID-19 elleni oltást igazoló dokumentummal, a COVID-19 fertőzésből való
kigyógyulást alátámasztó dokumentummal, vagy 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCRteszttel, vagy 48 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszttel. Azon magyar állampolgárok,
akik az országba való belépésnél nem tudják teljesíteni a fentebb felsorolt 3 feltétel egyikét, és nem rendelkeznek bolgár
tartózkodási engedéllyel, a karanténkötelezettség vállalásának igénye mellett sem léphetnek be Bulgária területére
Az OECD 3,8%-ra emelte Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) arra számít, hogy Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) az
idén 3,8%-kal nő majd, amelyet 2022-ben 4,4%-os növekedés követ. A szervezet decemberi előrejelzésében még 3,3%os növekedéssel számolt. Bulgária GDP-je 2021 végén visszatérhet a járványt megelőző szintre, azonban 2022 végéig
nem tér vissza a koronavírus-válság előtt előre jelzett pályára.
Bulgária bruttó külföldi adóssága március végén éves szinten 6,4%-kal nőtt
Bulgária bruttó külföldi adóssága éves szinten 6,4%-kal 37,6 milliárd euróra (46,1 milliárd dollárra) emelkedett március
végén. A március végi bruttó külföldi adósság a 2021-re előrejelzett bruttó hazai termék (GDP) 58,3%-ának felelt meg.
Nőtt a Bulgáriába látogató külföldi turisták száma áprilisban
A Bulgáriába látogató külföldi turisták száma 282 500-ra emelkedett áprilisban az egy évvel korábban mért 81 200-ról,
amikor a Covid-19 járvány kitört. Az országba látogató külföldi turisták 37,7%-a az EU-országokból érkezett. Az EUtagállamokat tekintve a vizsgált hónapban, éves összevetésben a román turisták száma növekedett a legnagyobb
mértékben 47,3%-kal. Az egyéb európai országokból érkezők 57,6%-át pedig a Törökországból az országba látogató
turisták tették ki. Egy kapcsolódó hír szerint a tengerparti várnai és burgasi repülőterek utasforgalma 2021 első négy
hónapjában éves szinten 56%-kal esett vissza.
FORRÁS:
https://www.egeszsegkalauz.hu/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/passenger-traffic-at-bulgarias-varna-burgas-airports-down-56-in-jan-april-742609
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria

Csehország
Csehország beelőzött, ott már lesz uniós oltási igazolvány, ahogy a lengyeleknél is
Megkezdődött a koronavírus elleni beoltottságot tanúsító közös uniós igazolványok ellenőrzését biztosító rendszer
alkalmazása, a rendszer technikai alapját képező portál hét országban már egy hónappal a július 1-i határidő előtt
működésbe lépett - közölte az Európai Bizottság kedden.
Csehországban visszavonulóban van a járvány
Visszavonulóban a koronavírus-járvány Csehországban. Míg áprilisban naponta átlagban 85 személy halt meg covidban,
addig májusban ez a mutató 21-re, tehát a negyedére csökkent - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján
kedden délelőtt nyilvánosságra hozott statisztikából.
Bírósági döntés miatt kell gyorsabban nyitnia Csehországnak
“Mindössze három napja vagyok újra a tárca élén, és nem vagyok elragadtatva, hogy ilyen határozott nyitást kell
tennünk” – mondta Adam Vojtech egészségügyi miniszter szombaton Prágában arra reagálva, hogy Csehországban
hétfőtől kezdve minden üzlet és szolgáltatás megnyílhat, amelyet a kormányzat eddig még zárva tartott a koronavírusjárvány terjedése elleni óvintézkedések keretében.

Mi csak védjük a szuverenitásunkat – cseh külügyminiszter a Mandinernek
Az oroszokkal és a kínaiakkal fontos kereskedni, de a szuverenitás megőrzése még fontosabb – vallja az új tárcavezető.
Jakub Kulhánek inspirálónak tartja a magyar diplomácia külkereskedelmi fókuszát.
A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak
A magyar kormány, “figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre” 40
950 adag Pfizer-vakcinát ad kölcsön Csehországnak. Az erről szóló döntés már megjelent a Magyar Közlönyben. Orbán
Viktor miniszterelnök a feladatot Kásler Miklós emberierőforrás-miniszterre és Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterre bízta.
Csehországban felpörgette a járványt az indiai vírusmutáns
Csehországban nagy valószínűséggel megjelent a koronavírus egyik legújabb, a korábbinál fertőzőbb változata, amely
Indiában tűnt fel először irtózatos járványhullámot okozva. A prágai hatóságokat aggasztja, hogy Csehország három
kerületében hirtelen megugrott a koronavírus-fertőzések száma - írja a Radio Praha. Ezek Ceskolipsko, Sumperk és Cesky
Krumlov.
FORRÁS:
www.parameter.sk
www.kitekinto.hu
www.mandiner.hu
www.hvg.hu
www.napi.hu

Egyesült Királyság
Egyesült Királyság: az európai uniós idénymunkások mentességet kaphatnak a karantén alól
Június 8-tól az Egyesült Királyság területére történő belépés után 14 napos karanténba vonulás szükséges, bizonyos
kivételektől eltekintve. Azok az Angliába érkező mezőgazdasági idénymunkások, akik élelmiszer-termelésre
specializálódott kertészetekben fogják végezni tevékenységüket, a munkaterületen izolálódhatnak, miközben
lehetőségük adódhat a munkavégzésre. Az ország területére történő belépés előtt, bizonyos információkat a hatóságok
rendelkezésére szükséges bocsátani. A kormány legfrissebb iránymutatása az élelmiszert előállító kertészetben
vendégmunkát ellátó személyekre vonatkozik.
A harmincasok több mint fele megkapta már az oltást az Egyesült Királyságban
A brit országos egészségügyi szolgálat (NHS) szombaton publikált adatai alapján a 30–39 év közöttiek 53 százaléka
kapott már egy oltást – írja a The Guardian. Összesen így már 32 millió embert oltottak be az első dózissal, ami a felnőtt
lakosság háromnegyede. Az Egyesült Királyságban 20 millió azok száma, akik már mindkét vakcinát megkapták.
A magyaroknak sem mindegy hogyan teljesít az Egyesült Királyság
A Brexit gazdasági hatásait nem egyszerű feladat megbecsülni, az értékelést nehezíti, hogy a koronavírus a világ minden
országának, így az Egyesült Királyságnak a gazdasági életét is felforgatta, ezért az unióból való kilépés hatásait sem látni
még egyértelműen. A jelek mindenesetre nem bíztatóak: az Egyesült Királyság gazdasága az első negyedévben az előző
negyedévhez képest 1,5 százalékkal esett vissza, miközben az uniós átlag csak –0,4 százalék volt. A szigetország
gazdasága a 2020-as évet is jobban megsínylette az átlagnál. Míg az uniós visszaesés 6,1 százalék volt, addig a brit 9,8
százalék. Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, mi lett volna, ha nincs a koronavírus és a gazdaságok a
rendes kerékvágásuk szerint tudnak működni.
Orbán: a Brexit után is együttműködünk Nagy-Britanniával
A kétoldalú kapcsolatok két ígéretes területeként került szóba a Boris Johnsonnal folytatott megbeszélésen az
energiaipar és a védelmi ipar. Mint arról beszámoltunk, pénteken Orbán Viktor az első kormányfők közt látogatott
Londonba a Brexit után. A Boris Johnson brit kormányfővel a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban folytatott

kétoldalú megbeszélés után Orbán Viktor újságíróknak nyilatkozva arról beszélt: Magyarország és Nagy-Britannia
kapcsolatai abban az időben fejlődtek ki, amikor mindkét ország az Európai Unió tagja volt, ez az időszak azonban elmúlt,
a Brexit lezajlott, és a feladat most a Brexit utáni időszak együttműködési formáinak kialakítása.
Az új koronavírus-fertőzések fele-háromnegyede már az indiai mutánstól származik az Egyesült Királyságban
Nagy-Britanniában továbbra is néhány fertőzési gócpontra összpontosul az új típusú koronavírus B.1.617.2 megjelöléssel
nyilvántartott, közkeletű nevén indiai variánsa - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján a brit egészségügyi miniszter.
Matt Hancock hozzátette: az e térségekben tapasztalt fertőzésszám-növekedés 50-75 százalékát okozhatja ez a
vírusváltozat.
Bezárul a brexitcsapda
Mesés szabadkereskedelmi megállapodásokat ígértek a brexiterek a brit szavazóknak az Egyesült Királyság függetlenné
válása után. Úgy tűnik, eljött az igazság pillanata, Ausztráliával olyan egyezményt köthetne a szigetország, amely
lényegesen eltér az EU-ban megszokott feltételektől.
Közeleg az igazság pillanata: már 140 ezer magyar bebiztosította magát a Brexit ellen
További majdnem tízezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az első negyedévben az Egyesült Királyságban, így
összesen már 140 ezren jelezték, hogy a Brexit után is maradnának az országban. Elvileg még június végéig van erre
lehetőség, vagyis hamarosan kiderülhet, pontosan hány magyar él a szigetországban a statisztikák korábbi
megbízhatatlansága után.
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Észak-Macedónia
Észak-Macedónia is enyhített a korlátozásokon
Nem kötelező a szabadtéri maszkviselés, és újra engedélyezik a gyülekezést Észak-Macedóniában június 1-től.
Szabadtéri sportrendezvényeket és esküvőket is lehet szervezni, egyelőre azonban csak félig tölthetők meg a helyszínek.
Június 15-étől várhatóan ezeket a korlátozásokat is eltörlik. Ugyanakkor június 15-ig meghosszabbították az éjszakai
kijárási tilalmat. Észak-Macedóniában június 2-re 41-gyel, 155 345-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma
pedig egy nap alatt 6-tal, 5 429-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát mutat,
jelenleg 1 070 aktív esetet tartanak nyilván.
Csökkent az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések értéke 2021 első negyedévében
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) értéke 2021 első negyedévében 25,7 millió
eurót (31,4 millió dollárt) tett ki, míg az előző év azonos időszakában az érték elérte a 137,3 millió eurót. Csak márciusban
a közvetlen külföldi befektetések értéke 35,6 millió euró volt, szemben a 2020 márciusában mért 108,17 millió euróval.
Észak-Macedónia ipari termelése áprilisban 46,1%-kal nőtt éves szinten
Az észak-macedón ipari termelés áprilisban éves szinten 46,1%-kal nőtt, miután márciusban 7,6%-kal emelkedett. 2021
első négy hónapjában az ország ipari termelése 3,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
Észak-Macedóniában éves szintem 5,1%-kal nőttek az ipari termelői árak áprilisban
Észak-Macedóniában – a márciusival megegyező mértékben - éves szinten 5,1%-kal emelkedtek az ipari termelői árak
áprilisban. Havi összehasonlítás alapján a termelői árak 1,1%-kal növekedtek áprilisban.
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Franciaország
Jövő héten véget ér a rendkívüli állapot Franciaországban
A francia parlament csütörtökön elfogadta azt a törvénytervezetet, amely előírja a június 2-án véget érő egészségügyi
rendkívüli állapot kivezetését, valamint a védettségi igazolás használatáról szóló javaslatot, amely az ezer főnél nagyobb
rendezvényeken június 9-től lesz érvényben.
Csökkent a francia GDP
A francia statisztikai hivatal (Insee) pénteken ismertetett végleges adata szerint a GDP 0,1 százalékkal csökkent az idei
első három hónapban negyedéves szinten. Egy hónapja előzetes számítások alapján az Insee még 0,4 százalékos
növekedésről jelentett. Ugyancsak felülvizsgált adat szerint a tavalyi utolsó negyedévben a GDP 1,4 százalék helyett 1,5
százalékkal csökkent a harmadik negyedévhez képest.
A vártnál nagyobb pofont kapott a francia gazdaság
A koronavírus-járvány sújtotta gazdaság talpra állítása érdekében hozott támogatások miatt az előzetesen vártnál
nagyobb lesz a francia deficit – nyilatkozta Olivier Dussopt költségvetési miniszter szombaton az AFP-nek. Az előzetes
becslés 173,3 milliárd euróval számolt, az új 220 milliárddal.
Ötezer fős tesztkoncertet tartottak Párizsban
Ötezer fő részvételével rendezték meg szombaton az első franciaországi tesztkoncertet Párizsban annak felmérésére,
hogy mekkora a koronavírus terjedésének kockázata a kulturális rendezvényeken.
A franciáknál is meghatározták, hogy hol kérhetik el a védettségi igazolást
A francia parlament elfogadta azt a törvénytervezetet, amely előírja a június 2-án véget érő egészségügyi rendkívüli
állapot kivezetését, valamint a védettségi igazolás használatától szóló javaslatot. A kormánypárti többségű
nemzetgyűlés keddi szavazása után az ellenzéki jobboldali többségű szenátus is jóváhagyta csütörtök este a szöveget,
de a baloldali pártok ellene szavaztak, és jelezték, hogy az alkotmánytanácshoz fordulnak, mert szerintük "a törvény túl
sok hatalmat biztosít a kormánynak, túlságosan homályos és pontatlan módon".
A Total átalakul és TotalEnergies néven folytatja tovább
A részvényesek rendkívüli közgyűlésén, egyhangúlag fogadták el azt a határozatot, melynek értelmében a Total,
TotalEnergies-re változtatja a nevét. A névváltoztatással párhuzamosan, a TotalEnergies új vizuális arculatot is kap.
Emellett megszavazták a társaság stratégiai átalakulását is, azzal a céllal, hogy a jövőben egy széleskörű energetikai
vállalattá váljon.
FORRÁS:
www.kitekinto.hu
www.profitline.hu
www.vg.hu
www.turizmus.com
www.infostart.hu

Horvátország
Koronavírus-helyzet Horvátországban
Június 2-re 216 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 356 829-et. A betegség
szövődményeinek következtében egy nap alatt 8-an haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 8 042-re
emelkedett. Az aktív esetek száma április 24. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 1 843 aktív esetet tartanak nyilván.
Horvátországban már igényelhető az uniós digitális Covid-igazolvány
A horvát állampolgárok június 1-től már igényelhetik az uniós digitális Covid-igazolványt. A QR-kódos digitális pecséttel
ellátott igazolványokat az egészségügyi minisztérium állítja ki. Az igazolvány papír alapon vagy digitálisan is elérhető.
Igazolja, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy nemrég készült negatív teszteredménnyel rendelkezik,
illetve már felgyógyult egy fertőzésből. Azon kívül, hogy az érvényes úti okmányok mellett biztosítja a tulajdonosoknak
az Európai Unión belüli szabad mozgást, az igazolás más célokra is felhasználható lesz, összhangban a nemzeti
válságstáb belátható időn belül meghozandó döntéseivel.
Horvátországban is igényelhetik az oltást a 12–15 évesek
Horvátországban május 29-től a 12–15 évesek is igényelhetik a koronavírus elleni oltást, amire eddig csak 16 éves kortól
volt lehetőség - a fiatalokat a Pfizer–BioNTech vakcinájával oltják be. A kiskorúak nem tartoznak az elsőbbséget élvezők
csoportjába, kivéve, ha valamilyen krónikus betegségben szenvednek.
Újraindítja vasúti járatait a RegioJet
A RegioJet, Közép – Európa vezető magánvasút társasága május 29-én elindította a Győrt és Budapestet Zágrábon
keresztül, a horvát tengerparti városokkal, Splittel és Fiuméval összekötő éjszakai járatait. Közel 5 ezren váltottak már
meg a jegyüket Magyarországról a Horvátországba közlekedő éjszakai vonatra. A Horvátországba közlekedő vonatok
júniusban hetente háromszor, míg júliusban és augusztusban naponta közlekednek.
Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére
Horvátország további engedményeket tesz a nyári turisztikai szezon megmentésére, a csehek a jövő héttől már egy
oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben, a horvát
turisztikai miniszter május 31-én osztrák kollégájával tárgyalt. Turisztikai szakemberek a tavalyinál jobb idegenforgalmi
idényre számítanak, a 2019-es rekordév forgalmának legalább 60 százalékára.
Horvátországban a kormányzó HDZ tarolt a helyhatósági választásokon, de Zágrábban az ellenzék nyert
Óriási győzelemnek minősítette Andrej Plenkovic horvát kormányfő, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ)
elnöke pártja szereplését a helyhatósági választásokon a május 30-i második fordulót követően. A HDZ 20 megyéből 15öt szerzett meg, még soha nem nyertek ennyiben. Ami a városokat illeti, a hat legnagyobb városból háromban
választottak HDZ-s polgármestert: Eszéken, Zárában (Zadar) és Velika Goricán. Zágrábban, Splitben és Fiumében
viszont az ellenzék győzött. A megyei jogú horvát fővárosban a Mozemo! (Képesek Vagyunk Rá!) nevű újbaloldali-zöld
szövetség jelöltje, Tomislav Tomasevic nyert Miroslav Skoro eszéki üzletemberrel, népszerű énekessel, a Haza Mozgalom
alapítójával szemben. Tomasevic a szavazatok több mint kétharmadát szerezte meg, 68,3 százalékot kapott.
A horvát kormány a tervezett GDP-hez viszonyított költségvetési hiánycélt 3,8%-ra emelte
A horvát kormány elfogadta az idei költségvetés felülvizsgálatát, amellyel a várható államháztartási hiány a tervezett
bruttó hazai termék (GDP) 3,8%-ára nőtt (a korábban tervezett 2,9%-ról), elsősorban az egészségügyi rendszer
költségeinek fedezése érdekében. A magasabb hiány várhatóan nem fogja veszélyeztetni Horvátország euróövezethez
történő csatlakozásának tervezett menetét.
0,7 százalékkal csökkent a horvát gazdaság
A horvát bruttó hazai termék (GDP) 0,7 százalékkal csökkent az első negyedévben az előző év azonos időszakához
viszonyítva, a visszaesés a legkisebb mértékű volt a koronavírus-járvány kitörése óta. A szezonálisan és naptárhatással
kiigazított adatok szerint az első negyedévben 5,8 százalékkal nőtt a GDP az előző negyedévhez képest, míg éves bázison

0,9 százalékkal zsugorodott. A háztartások fogyasztása 0,4 százalékkal esett vissza az előző év ugyanezen időszakához
képest, ami jelentősen kisebb csökkenés, mint az előző negyedévben volt. Nőtt az állam fogyasztása, éves szinten 0,2
százalékkal. Az export 0,9 százalékkal, az import 2,1 százalékkal esett vissza éves összehasonlításban. A bruttó
beruházások és az állóeszköz-felhalmozás 4,6 százalékkal nőtt éves szinten.
A horvát államadósság havi szinten 0,4%-kal csökkent februárban
Horvátország államadóssága havi szinten 0,4%-kal csökkent februárban, elérve a 331,1 milliárd kunát (53,8 milliárd USD
/ 44,1 milliárd EUR). Februárban az államadósság belföldi összetevője 1,1%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, 219
milliárd kunára, míg a külső komponens 1%-kal, 112,1 milliárd kunára emelkedett.
Horvátországban éves szinten 11,6%-kal nőtt az ipari értékesítés márciusban
Horvátországban az ipari értékesítés márciusban éves szinten 11,6%-kal nőtt, miután februárban éves szinten 7,7%-kal
esett vissza, a külpiaci növekedés 23,5%-os volt, míg a belföldi értékesítés 5,9%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján az
ország ipari értékesítése márciusban 4,9%-kal emelkedett a februári 2,2%-os növekedést követően.
Horvátország kiskereskedelmi értékesítési volumene áprilisban éves szinten 34%-kal nőtt
Horvátország kiskereskedelmi értékesítési volumene áprilisban reálértéken 34,4%-kal nőtt a márciusi 14,2%-os
növekedést követően. Havi összehasonlítás alapján a szezonálisan és munkanappal kiigazított kiskereskedelmi forgalom
áprilisban 2,1%-kal csökkent, miután márciusban 1,9%-kal esett vissza.
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Írország
Írországban júliustól fokozatosan újraindulhat a turizmus
Írország fokozatosan elkezdi feloldani a korlátozásokat, remélhetőleg júliusban visszatérhetnek a nemzetközi utazók és
nyithat a vendéglátó szektor. Micheál Martin Írország miniszterelnöke jóváhagyta, hogy folytatódhassanak a nem
alapvető nemzetközi utazások július 19-től. Az EU ajánlása alapján Írország részt vesz az Unió COVID
bizonyítványrendszerében, aminek köszönhetően a tulajdonos igazolni tudja az oltást, a gyógyulást vagy a negatív
teszteredményt, és korlátozások nélkül utazhassanak az EU-ban.
Írország ellenzi a globális minimumadót, és ez Magyarországnak is jó
Írország tiltakozása visszakozásra késztetheti Washingtont, ahol a globális, 15 százalékos minimumadó bevezetését
szorgalmazták világszerte. A kezdeményezést Magyarország is elutasítja, a versenyképesség megőrzése érdekében
ugyanis 9 százalékos a társasági adókulcs. Az ír pénzügyminiszter „kifejezett fenntartásai” miatt zátonyra futhat Joe
Biden amerikai elnök elképzelése az ún. globális minimumadó 15 százalékos adókulcsáról. Paschal Donohoe kifogásának
azért van súlya, mert Írországban számos olyan technológiai és gyógyszeripari cég működik, amelyeket épp az
alacsonyabb adó vonzott az országba.
Otthon újrahasznosítható burgonyacsomagolást tesztel a Tesco Írország
Újfajta burgonyacsomagolást tesztel a Tesco Írország: az egykilós kiszerelést a vásárlók otthon is tökéletesen
újrahasznosíthatják. A vásárlókat is bevonják a zöld célok megvalósításába. A 12 héten át tartó tesztidőszakban 100 ír
Tesco vesz részt. A teszt részét képezi az is, hogy a Tesco csökkenti az 2,5 kilós újburgonyája csomagolásánál használt

papír mennyiségét 30%-kal. Az új papírzacskókon feltüntetik a „széles körben újrahasznosítható” logót, amely azt jelzi a
vásárlóknak, hogy otthon is újrahasznosíthatják a papírhulladékot.
Lopott árammal bányásztak bitcoint Birminghamben
A brit rendőrség május 18-án tartott házkutatást egy Birmingham külvárosában található ipari területen, és a jelek
alapján arra gyanakodtak, hogy marihuánát termesztenek a telepen. Ehelyett mintegy 100 számítógépet találtak,
melyek lopott árammal bányásztak bitcoint.
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Koszovó
Koszovó is enyhített a korlátozásokon
Koszovóban eltörölték az éjszakai kijárási tilalmat és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget, a korlátozások
enyhítésével a kis balkáni ország a teljes nyitásra készül, a járványmutatók ugyanis egyre kedvezőbbek. A regisztrált
koronavírus-fertőzöttek száma június 2-re Koszovóban 18-cal, 107 428-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig 2 248 maradt.
Koszovó újabb vakcinaszállítmányt kapott a Covax programon keresztül
Több mint százezer adag Pfizer-oltást kapott Koszovó a Covax vakcinaelosztási programon keresztül a múlt héten. A kis
balkáni ország a Covaxon keresztül korábban már 62 400 adag vakcinát kapott, amellyel a legveszélyeztetettebbeket
oltották be.
A koszovói bankok nettó nyeresége nőtt 2021 első négy hónapjában
A 11 bank eredményeit vizsgáló kutatás szerint a koszovói bankszektor nettó nyeresége 35 millió euróra (42,7 millió
dollárra) nőtt 2021 első négy hónapjában, szemben az előző év azonos időszakának 27,5 millió eurós nyereségével.
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Lengyelország
Kamatemelésről vitatkoznak a lengyel jegybankárok
Tegnap Lukasz Hardt lengyel jegybankár televíziós nyilatkozatban jelezte, hogy a jövő hét szerdán esedékes kamatdöntő
ülésen mérlegelniük kell egy 15 bázispontos kamatemelést, mivel az infláció egész évben magas maradhat.
A döntéshozó úgy gondolja, hogy nem fog 3,5 százalék alá csökkenni a drágulás mértéke, egy jelzésértékű monetáris
szigorítással megfelelően tudnák kezelni a folyamatot.
Lengyelország enyhítene a munkavállalás szabályain az ukránok számára
Lengyel forrásra hivatkozva írja a censor.net, hogy a hivatalos lengyel szervek a munkavállalási szabályok enyhítésével
készülnek még több ukránt becsábítani az ottani munkaerő piacra. Az információ szerint a tervekről Ivona Michalek
munkaügyi miniszterhelyettes számolt be. A politikus szerint Lengyelországban munkaerőhiány van, ezért igyekeznek
mindent megtenni azért, hogy külföldről, elsősorban Ukrajnából toborozzanak munkásokat azoknak az állásoknak

betöltésére, amelyekre nem szívesen jelentkeznek a lengyelek. A kereskedelmen és az építőiparon kívül más
ágazatokban is szívesen alkalmaznak ukránokat, akikkel messzemenőkig elégedettek a lengyel munkáltatók.
Sikerült az áttörés? Lengyelországban már gyártják a forradalmi technológiájú napelemet
Amikor Olga Malinkiewicz, a Barcelonai Egyetem lengyel származású fizikus doktorandusza először hallott a perovszkit
napelemekről, rögtön arra gondolt, hogy ez lehet az a technológia, ami forradalmasíthatja az energiatermelést és az
életünk számos más területét is. Minden mást félretéve nekilátott a továbbfejlesztésének, és kutatómunkája 2013-ban
áttörést ért el: sikerült szobahőmérsékleten előállítania egy olyan működőképes cellát, ami flexibilis hordozófelületre
nyomtatható.
Kezdődik a Huawei lengyelországi kémpere
Ma kezdődött Lengyelországban egy volt lengyel titkosszolgálati ügynök és a Huawei kínai távközlési óriásvállalat egyik
egykori, azóta elbocsátott alkalmazottjának kémpere. A két férfit még 2019 januárjában tartóztatták le Kínának való
kémkedés gyanújával. Varsó – több európai kormányhoz hasonlóan – úgy tartja, hogy a Huawei kommunikációs hálózati
berendezései alkalmasak lehetnek adatok továbbítására Kínának, ezért fontolgatják, hogy nemzetbiztonsági
kockázatokra hivatkozva kizárják a céget az ötödik generációs (5G) hálózatok építéséből. A Huawei konzekvensen
tagadja, hogy eszközeit fel lehetne használni kémkedésre, illetve ilyet tett volna a pekingi hatóságok számára. A társaság
kitiltását az Egyesült Államok szorgalmazza, s európai szövetségeseit is erre szorítja. Mindeddig azonban csak két állam
– Nagy-Britannia és Svédország – tett eleget Washington követelőzésének, s hivatalosan is megtiltotta a Huaweinek a
hálózatépítést.
Egy negyedév alatt leiskoláztak minket a lengyelek
A lengyel napelemes kapacitás-növekedés tempót váltott: az első negyedévben annyi fotovoltaikus (pv) áramtermelő
panelt kapcsoltak be a rendszerbe, amire Magyarország csak egy év alatt képes. A lengyel napelemes kapacitás 2021 első
negyedévében több mint 500 megawattal (MW) nőtt, ezzel az ország pv-kapacitása meghaladta a 4,46 gigawattot (GW)
- adta hírül a világ legismertebb napelemes magazinja. A PV-Magazine a lengyel hálózatüzemeltetőtől (Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, PSE) származó információra hivatkozva jelentette, hogy az ország március végén elérte a 4469
MW beépített napenergia-kapacitást. Csak januártól számolva ez a növekedés 533 MW volt, ami azért is figyelemre méltó
teljesítmény, mert egy éve ez a plusz még 400 MW-ot mutatott.
FORRÁS:
www.vg.hu
www.kaprathir.com
www.villanyautosok.hu
www.magyarnemzet.hu
www.napi.hu

Montenegró
Koronavírus-helyzet Montenegróban
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 2-re Montenegróban 31-gyel, 99 683-re növekedett, a járvány halálos
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 2-vel, 1 587-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta csökkenő
tendenciát mutat, jelenleg 745 aktív esetet tartanak nyilván.
Az EU 160 millió eurót folyósít Koszovónak, Montenegrónak és Észak-Macedóniának a Covid-19 makroszintű pénzügyi
támogatás keretében
Az Európai Bizottság 160 millió eurót (195,2 millió dollár) folyósított a COVID-19 makroszintű pénzügyi támogatás
keretében Koszovónak, Montenegrónak és Észak-Macedóniának annak érdekében, hogy mérsékelje a világjárvány
okozta gazdasági károkat. Koszovó 50 millió eurót, Montenegró 30 millió eurót, Észak-Macedónia pedig 80 millió eurót
kapott.

Montenegróban a reál nettó átlagbér 0,6%-kal nőtt áprilisban
Montenegróban az átlagos nettó havi kereset áprilisban 0,6%-kal emelkedett havi összehasonlításban, miután
márciusban 0,6%-kal csökkent. A nettó kereset éves szinten – a márciusi 0,4%-os növekedést követően – 1,5%-kal nőtt.
Az átlagos nettó kereset áprilisban 529 eurót (645 dollárt), márciusban 526 eurót tett ki, míg a bruttó átlagbér áprilisban
790 euró volt.
FORRÁS:
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro

Németország
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.31-én
Az illetékes német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi
besorolását. Ennek megfelelően a Magyarországról érkező beutazónak (amennyiben nem repülővel utazik) már nem kell
a Németországba történő beutazáskor egy negatív teszttel, vagy a fentebb felsorolt igazolások valamelyikével
rendelkeznie, nem kell előzetesen regisztrálnia és nem kell karanténba vonulnia.
Megtörték a járvány harmadik hullámát Németországban
A német Robert Koch Intézet beszámolója szerint sikerült megtörni a koronavírus-járvány harmadik hullámát
Németországban – írja a Guardian. A 82 milliós Németország lakosainak csaknem ötöde be van már oltva. A virológusok
ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy amíg a teljes lakosság 70 százaléka nem kapta meg mindkét dózist, addig
rendkívüli óvatosságra van szükség.
Elkészült az EU-s Covid-igazolvány háttérrendszere, hét ország indul el vele
Működésbe lépett az uniós Covid-igazolvány rendszerének technikai alapját képező, a T-Systems és az SAP által
létrehozott uniós portál. Hét tagállam – Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és
Lengyelország – döntött úgy, hogy máris csatlakozik hozzá, és megkezdi az első uniós igazolványok kiállítását.
Védőoltás: gyorsítanák a Szputnyik uniós engedélyezését a bajorok
Fel kell gyorsítani az új típusú koronavírus okozta betegséggel (Covid-19) szembeni védelemre kifejlesztett Szputnyik V
vakcina európai uniós (EU-s) engedélyezését Markus Söder bajor miniszterelnök szerint. A legkisebb német
kormánypárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak nyilatkozva a
koronavírus-járvány megállítását szolgáló oltási kampányról szólva hangsúlyozta: nem szabad megengedni, hogy
"akadozzon az oltásmotor". Ehhez elsősorban a Szputnyik V EU-s engedélyezési eljárását kell felgyorsítani a közösség
gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA).
Merkel elengedné a koronavírus harmadik hullámának fontos jogszabályát az egyre kisebb esetszám miatt
A koronavírus harmadik járványhullámának enyhülése miatt most nincs szükségünk arra, hogy az áprilisban hozott
speciális jogszabályt meghosszabbítsuk, ami a tartományoktól elvette a korlátozások elrendelésének jogát, hanem
hagyhatjuk, hogy ez a jogszabály lejárjon – jelentette ki hétfőn este Berlinben Angela Merkel német kancellár.
Koronavírus: a bajorok csak 15 ezer nézőt engednek be az Eb-meccsekre
Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter szerint mérkőzésenként 15 ezer néző lehet jelen a müncheni Allianz
Arénában a jövő pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon. "Azt gondolom, hogy
negatív tesztek birtokában minden ötödik ülőhely értékesíthető, de erről a következő napokban kell végleges döntést
hoznunk" - jelentette ki Aiwanger, utalva arra, hogy Németország még mindig nem határozott arról, mennyi nézőt enged
majd a lelátóra.

Nem robbantak az árak Németországban májusban - mindenki lenyugodhat?
A német infláció a várakozásoknak megfelelő mértékben gyorsult májusban és az EKB által ideálisnak tartott 2% fölé
került, de csak kis mértékben. A német áremelkedést nagy figyelem övezte, mert az fontos komponense az eurózóna
átlagos inflációjának. A várható infláció év eleje óta aggodalmat okoz, de a kérdés továbbra is az, hogy a tavaszi (alacsony
bázis és nyitás miatt) törvényszerű megugrás az inflációban mennyire lesz tartós.
Megtorpant a német kiskereskedelem
A vártnál jobban csökkent az előző havihoz képest és kevésbé nőtt éves bázison a kiskereskedelmi forgalom áprilisban
Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerdai jelentése alapján. Áprilisban ár, szezonális és
naptári kiigazítással 5,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Németországban az előző havihoz képest. A
piac 2,0 százalékos csökkenésre számított a márciusi 7,7 százalékos havi növekedés után.
Három éve nem látott jó hangulat a német autóiparban, de már nő a bizonytalanság
Közel három éve nem ment annyira jól a német autóipari vállalatok üzlete, mint most májusban, a kilátásaikat azonban
némileg aggályosnak tartják a cégvezetők az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán publikált felmérése szerint. A müncheni
egyetem Ifo gazdaságkutató intézetének havi rendszeres felmérése alapján kalkulált autóipari üzleti hangulatindex az
előző havihoz képest 12,9 ponttal 36,6 pontra emelkedett májusban, ami 2018 szeptembere óta a legmagasabb értéknek
számít.
A kivitelezési munka drágul, építőanyag pedig szinte nincs - távol van a német építőipar a konjunktúrától
Nem számíthat dinamikus fellendülésre a német építőipar a koronavírus-járvány után - olvasható az EY Parthenon üzleti
tanácsadó vállalat frissen publikált elemzésében. Az ingatlanbérleti hozamok zsugorodása, az építőipari kapacitásban
bekövetkezett csökkenés, valamint a rendelkezésre építési telkek egyre fokozódó szűkössége miatt az idén az építőipari
termelésben legfeljebb stagnálásra számítanak a felmérést készítő szakértők.
Indul a tesztüzem az Északi Áramlat-2-ön
A jövő héten megkezdődik a tesztüzem az Északi Áramlat-2 gázvezetéken, jelentette be szerdán Alekszandr
Drozsgyenko, a leningrádi régió kormányzója. Innen indul ki a Németországba gázt szállító vezeték, amelynek
megépítése éles vitákat váltott ki az Európai Unión belül és azon túl is. Az Egyesült Államok azonban a múlt hónapban
felfüggesztette a kivitelező vállalattal és annak vezérigazgatójával szemben korábban hozott szankciókat, amelyet Joe
Biden elnök azzal indokolt, hogy a projekt már szinte teljesen elkészült, és a büntetőintézkedések fenntartása kárt tenne
az Európához fűződő amerikai kapcsolatokban.
Helyreállt a légi közlekedés Németország és Oroszország között
Alig egy napi megszakítás után ismét üzemelnek a menetrend szerint közlekedő légi utasszállító járatok Németország és
Oroszország között – jelentették csütörtökön német hírportálok. A beszámolók szerint a Lufthansa német légitársaság
megkapta az orosz légügyi hatóságtól a júniusra szóló engedélyeket, így rendben eljutott a célállomásra a Moszkvába és
a Szentpétervárra tartó járatuk.
FORRÁS:
https://berlin.mfa.gov.hu/
www.index.hu
www.napi.hu
www.portfolio.hu
www.vg.hu

Olaszország
Olaszország a második világháború óta nem kapott ilyen nagy mentőövet
Tavaly az olasz gazdaság a második világháború óta a legnagyobb mértékű GDP-csökkenést szenvedte el, államadóssága
pedig rekordszintre emelkedett. Az ország kettéosztottsága szinte megoldhatatlan feladat: a déli tartományok

Görögország színvonalán, míg a gazdag északi régiók Svédországhoz hasonlíthatóak. A Mario Draghi vezette kormány
most 222 milliárd eurót tesz a gazdaságba, zömében uniós forrásból. Az államadósságot továbbra is megtámasztja az
Európai Központi Bank. Kérdéses azonban, hogy a rég várt szerkezeti reformokba bele mernek-e vágni.
Olaszországba teszttel lehetséges a beutazás
Olaszország a magyarok egyik legkedveltebb nyári üdülőhelyei közé tartozik. A magyarok az országba úgy léphetnek be
– függetlenül a védettségi igazolvány meglététől –, hogy az utazás előtt legfeljebb 48 órával elvégzett PCR vagy AGantigén gyorsteszt negatív eredményét bemutatják. Enélkül a beutazók 10 napos járványügyi megfigyelésnek és
karanténnak vetik alá magukat Olaszországban. Csupán a két éven aluli gyermekek mentesülnek a PCR vagy antigén
teszt bemutatásának kötelezettsége alól.
A Köztársaság Napját ünneplik Olaszországban
Június 2-án, a Köztársaság Napján arra emlékeznek, hogy 1946-ban ezen a napon tartották azt a népszavazást, amelyen
dönthettek az olaszok az ország államformájáról a fasizmus hosszú évei után. A római központi ünnepségen részt vett
Sergio Mattarella államfő, Mario Draghi miniszterelnök, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a szenátus és Roberto Fico, a
képviselőház elnöke is. Az 1946-os népszavazáson a résztvevők 54,3 százaléka szavazott a köztársaságra, 45,7 százalékuk
a monarchia fennmaradását támogatta. Az olaszok többsége azért szavazott a köztársaságra, mert nem értett egyet
azzal, hogy a királyi család támogatta Mussolini fasiszta rendszerét.
50 millió eurót szánnak a poszt-covidos betegekre Olaszországban
Az olasz kormány 50 millió eurót különített el, amelyet a poszt-Covid-tünetekben szenvedő páciensekre fognak szánni.
Ezt a forrást elsősorban arra fogják fordítani, hogy a fertőzésen átesett embereken rutinvizsgálatokat hajtsanak végre. A
vizsgálatokon főként azokat a szívet, a tüdőt és a vesét érintő kórképeket próbálják majd kiszűrni, amelyek a koronavírusfertőzés után megjelenhetnek. Becslések szerint Olaszországban már most 164 ezer ember szenved a koronavírusfertőzés utáni tünetektől. A legtöbben, közel harmaduk Lombardiában él, a régiót a koronavírus különösen súlyosan
érintette Olaszországon belül.
FORRÁS:
https://novekedes.hu/
https://www.vg.hu/
https://hu.euronews.com/
https://index.hu/

Románia
Romániában megnyithattak a szórakozóhelyek a beoltottak számára
Romániában további lazítások léptek életbe június 1-től – egyebek mellett megnyithattak a szórakozóhelyek a beoltottak
számára, és lehetővé vált a lakodalmak, keresztelők vagy más magánrendezvények megtartása – annak ellenére, hogy a
koronavírus elleni oltási kampány lendülete visszaesett, és június 1-ig nem érte el a korábban kitűzött ötmilliós
küszöbértéket a beoltottak száma. A lazításokról szóló újabb kormányhatározat azzal próbálja oltásra ösztönözni a
lakosságot, hogy több könnyítést engedélyez az immunizáltak számára. A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 4,3 millió
lakos kapott legalább egy adag vakcinát, 3,55 millióan pedig mindkét dózist megkapták. Június 2-től megkezdődött a 12
és 15 év közötti korosztály koronavírus elleni immunizálása a Pfizer-BioNtech vakcinájával. A regisztrált koronavírusfertőzöttek száma június 2-re 241-gyel, 1 078 142-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt
41-gyel, 30 415-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 6. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 7 098 aktív
esetet tartanak nyilván.
Románia enyhített a belépési szabályokon a harmadik országok állampolgárai számára
Románia eltörölte a rendeletet, mely szerint nem engedi be az ország területére a külföldieket és az állampolgársággal
nem rendelkező személyeket. Az engedmények június 1-től léptek érvénybe. Minden belépő számára kötelező a 14 napos
karantén az alábbiak kivételével: az oltással rendelkező személyek (a második oltás után el kell teljen 10 nap), azok, akik

az elmúlt 90 napban átestek a koronavírus-fertőzésen, a 3 év alatti gyerekek (nem szükséges számukra a RT-PCR-teszt),
a 3–16 év közötti kiskorúak, akik rendelkeznek negatív RT-PCR-teszttel, melyet a belépés előtti 72 órában készítettek, a
tranzitálás céljából érkezők, valamint akik 3 napnál kevesebb időre érkeznek Romániába és rendelkeznek negatív RTPCR-teszttel.
Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást a szolgáltatások igénybevételéhez is
Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, amely felhasználható a Magyarországra történő
karanténkötelezettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások igénybevételéhez is. Ehhez a határátlépésnél elegendő
bemutatni az oltást követően kiadott kétnyelvű (román-angol) igazolást.
Meglepően szárnyal a román gazdaság
Más uniós országokban az emberek visszafogták a kiadásaikat, Romániában azonban eltérő módon viselkedtek,
nagyvonalúan költöttek, ami várakozáson felüli gazdasági növekedést eredményezett. A legnagyobb arányú, 2,8%-os
növekedést produkálta az Európai Unióban a román gazdaság az első negyedévben 2020 utolsó negyedévéhez képest,
2020 első negyedévéhez viszonyítva 0,2%-kal teljesített gyengébben a gazdaság. Az elemzők és a kormány is úgy vélték,
hogy az első negyedévben az építőipar lesz a gazdaság húzóágazata. Ez nem jött be, az ágazati növekedés csak 1,2%
volt. Az igazán pozitív meglepetést a lakossági fogyasztás produkálta, ami 4,1%-kal nőtt. Ez kimagaslóan jó eredmény,
figyelembe véve, hogy a viszonyítási alap 2020 utolsó negyedéve, amikor az ünnepek felturbózták a kiskereskedelmi
forgalmat.
A román államháztartási hiány a GDP 1,81 százalékát tette ki áprilisban
A román államháztartási hiány április végén a román bruttó hazai termék (GDP) 1,81 százalékát tette ki az első három
havi 1,28 százalék után. Az első négy hónapban a hiány abszolút értékben elérte a 20,7 milliárd lejt (1 lej=70,99 forint),
ami ugyanakkor alacsonyabb, mint a tavaly azonos időszaki 26,82 milliárd lejes deficit, ami a GDP 2,54 százalékának
felelt meg. Az idén az első négy hónapban az államháztartás bevételei 20,6 százalékkal voltak nagyobbak éves
összevetésben, és elérték a 118,39 milliárd lejt. A kiadások 11,3 százalékkal, 139,09 milliárd lejre emelkedtek.
Romániában 5,7 százalék volt áprilisban a munkanélküliségi ráta
Romániában 5,7% volt áprilisban a munkanélküliségi ráta, ami 0,1 százalékpontos mérséklődés az előző hónaphoz
mérten. A 15 és 74 évesek között 474 ezer állástalan volt, ami csökkenést jelent az előző hónapban jegyzett 485 ezerhez
képest, a 25 és 74 évesek körében 4,6% volt az állás nélküliek aránya. 2021-től új adatgyűjtési szabályok léptek hatályba
az Európai Unióban, és a foglalkoztatás meghatározása is módosult, ezért az idei adatoknak a tavalyiakkal való
összevetése nem mérvadó. A régi számítási és adatgyűjtési szabályok szerint a munkanélküliségi ráta a 15 és 74 évesek
körében 5,3% volt tavaly áprilisban. Az új szabályok szerint a régi adatok kiigazítását az év végére ígérték.
Nőtt a turisták, de csökkent a vendégéjszakák száma az első négy hónapban
Romániában 1,4 százalékkal 3,461 millióra csökkent a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az idei első
négy hónapban. A vendégéjszakák 94,1 százalékát a román turisták töltötték el, a külföldi vendégek alig 205 200 éjszakát
tartózkodtak a kereskedelmi szálláshelyeken. A vizsgált időszakban ugyanakkor 4,5 százalékkal, 1,859 millióra nőtt a
vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, több mint 95 százalékuk belföldi vendég volt. Január és április között a
román turisták száma 18 százalékkal 1,77 millióra nőtt, ugyanakkor a külföldieké 68,6 százalékkal, 89 ezerre csökkent.
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Spanyolország
Ettől várják a turisztikai szezon megmentését a spanyolok
Június 7-től fogadják a spanyol kikötők az óceánjáró utasszállítókat – közölte a hét végén a madridi közlekedési
minisztérium. A nyitást a koronavírus-fertőzések számának csökkenése és az oltási kampány felgyorsítása teszi lehetővé,
és remélhetőleg segít megmenteni a nyári turisztikai szezont. Ugyancsak június 7-től bárki beléphet az országba, ha be
van oltva.
Turisztikai expóval nyitott a nyári szezon Spanyolországban
A Nemzetközi Turisztikai Kereskedelmi Vásár az idegenforgalmi iparág első rendezvénye a világjárvány után, tele
reménnyel. 55 országból ötezer szakmai kiállító érkezett Madridba, hogy újraértelmezze a turizmust a fenntarthatóság,
a diverzifikáció és a biztonság szempontjából. A világjárvány átalakította a nemzetközi turizmust. Az idegenforgalmi
iparág megértette, hogy a turisták olyan úti célokat keresnek, amelyek fenntarthatóak, változatosabbak és érzelmileg is
megragadják őket.
Átmenetileg visszakapta mentelmi jogát a volt katalán elnök, Carles Puigdemont
Az Európai Unió Bírósága átmenetileg visszaadta a diplomáciai védettséget a katalán szeparatista vezetőnek, Carles
Puigdemont-nak és két társának.
FORRÁS:
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Skandináv országok
Dánia felülbírálja az oltási kampányát
A dán kormány felkérte az egészségügyi hatóságokat, hogy vizsgálják felül azt a korábbi döntést, miszerint nem
alkalmazzák az AstraZeneca és a Johnson & Johnson (J&J) leányvállalata, a Janssen által előállított koronavírus elleni
vakcinákat az ország oltási kampányában – közölte Magnus Heunicke egészségügyi miniszter hétfőn a közszolgálati
rádiónak nyilatkozva.
Flottájának kétharmadát elveszítette a Norwegian
Az évek óta – már a koronavírus-járvány előtt is – nehézségekkel küzdő Norwegian Air Shuttle légitársaság bejelentette,
hogy sikeresen lezárta szerkezetátalakítását, melynek keretében jelentősen csökkentette adósságait és megvált
flottájának több mint kétharmadától.
Visszavonulót fújt a Wizz Air Norvégiában
Megszünteti norvégiai belföldi útvonalait, és nem indítja el a júniustól Oslóból tervezett nyaralójáratai nagy részét a Wizz
Air, miután a múlt héten sikerrel zárult a Norwegian megmentése. A Wizz Air június 14-ig leállítja mind a tíz norvégiai
belföldi járatát, amelyek az oslói Gardermoen repülőtérről Alesund, Alta, Bergen, Bodø, Harstad, Haugesund, Kirkenes,
Stavanger, Tromso és Trondheim repülőtereire közlekedtek, ezt a norvég E24 portálnak hivatalosan is megerősítette a
fapados légitársaság.
Jönnek a konkurensek, a norvég autópiacon már csak a hatodik a Tesla
Bár a norvég autópiac meglehetősen kicsi – az északi országot mindössze 5,4 millióan lakják – a kormányzati
ösztönzőknek köszönhetően mintaként szolgál a globális autópiac elektromos átállására. A friss adatok alapján a
májusban eladott autók 60,4%-a már elektromos volt.

Köldökzsinór Németország és Norvégia között
Németország és Norvégia hivatalosan üzembe helyezte a két áramhálózatot tenger alatti nagyfeszültségű távvezetékkel
összekötő NordLinket. A rendszert 1,8 milliárd euróból építették ki, Norvégiából víz-, Németországból pedig
szélerőművek által termelt áramot szállít majd. Idén azonban a norvégok csupán a kábel exportkapacitásának 11,7
százalékát tudják kihasználni, és 2026-ra érik el a minimum 70 százalékot.
Európa Chicagója: fegyveres bűnözés Svédországban
Nem a bevándorlás, hanem a szervezett bűnözés, a rendőrségbe vetett bizalom hiánya és a kábítószerkereskedelem a
lövöldözések oka Svédországban. Két évtized alatt a ranglista legaljáról a legtetejére vándorolt Svédország az egy főre
jutó lőfegyver általi halál statisztikai adatait tekintve. A hatóságok nem tudják megmagyarázni, mi lehet a hirtelen ugrás
oka. A halállal végződő, fegyveres erőszakos cselekmények ranglistájának tetejére lépett elő Svédország Európában a
Bűnmegelőzési Bizottság (Crime Prevention Council, CPC) vizsgálatainak eredményei alapján – írja a Sputnik News.
Svédország lazít a korlátozásokon
Svédország fokozatosan lazítani kezdi a koronavírus miatt elrendelt korlátozásokat – számolt be az MTI. Keddtől
engedélyezik a nyolc főt meghaladó társasági összejöveteleket, illetve rendezvényeket. Az éttermek este fél tizenegyig
tarthatnak nyitva, de egy asztalnál legfeljebb négyen foglalhatnak ülhetnek.
FORRÁS:
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Szerbia
Újabb enyhítések léptek életbe Szerbiában
Szerbiában június 1-én hatályba léptek a köztársasági egészségügyi válságstáb által javasolt enyhítések, így a
vendéglátóhelyek 24 óráig tarthatnak nyitva, míg szakmai összejöveteleken zárt helyiségben az eddigi száz helyett
kétszáz személy vehet részt. Hamarosan az éjszakai szórakozóhelyek is megnyithatnak. Erre akkor bólintanak rá, ha
tovább növekszik az oltási arány, remélhetőleg még június 21. előtt. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma május
26-ra 230-cal, 712 989-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 7-tel, 6 881-re emelkedett.
Az aktív fertőzöttek száma április 2. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 8 297 aktív esetet tartanak nyilván.
Szerbia saját vakcinagyárat épít
A hivatalos közlönyben néhány napja jelent meg az a szerb kormánydöntés, amelynek értelmében az ország
költségvetéséből 1,867 milliárd dinárt (5,53 milliárd forint) szánnak a vakcinagyár felépítésére. A vakcinagyár nagy
segítséget jelenthet, ha kiderül, hogy szükség lesz a koronavírus elleni oltás harmadik adagjára, vagy ha egy-két évente
meg kell ismételni az oltásokat. Amikor nem lesz már szükség koronavírus elleni vakcinák ellőállítására, akkor
gyógyszergyárként, vagy más oltóanyagok gyártására alkalmas üzemként, esetleg biotechnológiai fejlesztések
végrehajtására alkalmas intézményként működhet tovább a hamarosan felépülő gyár.
Szerbiában nőtt az ipari termelés, a GDP és a külkereskedelem is
A tavalyi év azonos hónapjához viszonyítva idén áprilisban 33,9%-kal nőtt az ipari termelés Szerbiában, a tavalyi átlaghoz
képest pedig 5,8%-kal. A feldolgozóipar teljesítménye áprilisban 42%-kal ugrott meg az előző év azonos hónapjához
képest. Az idei év első negyedévében a GDP 1,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez
viszonyítva pedig 1,9%-kal. A szerbiai külkereskedelem idén január és április között 14,88 milliárd eurót tett ki, ami a
tavalyi év azonos időszakához képest 17,6%-os növekedés. Az export 25,4%-kal, 6,58 milliárd euróra, az import pedig
12%-kal, 8,29 milliárd euróra nőtt. A hiány éves szinten 20,6%-kal 1,71 milliárd euróra csökkent. Szerbia legfőbb
kereskedelmi partnere Németország volt.

2021 első négy hónapjában 45,8%-kal csökkent a Szerbiába látogató turisták száma
2021 első négy hónapjában 45,8%-kal, 128 725-re csökkent a Szerbiába látogató külföldi turisták száma. A külföldi
turisták által eltöltött vendégéjszakák száma éves szinten 35,3%-kal, 421 795-re esett vissza. A legtöbb turista (18 877)
Bosznia-Hercegovinából érkezett az országba. A belföldi turisták száma az előző évhez képest 27%-kal, 412 845-re nőtt
2021 első négy hónapjában.
Szerbiában éves szinten 42%-kal nőtt a kiskereskedelmi értékesítés áprilisban
Szerbiában éves szinten 42%-kal (folyó áron 47%-kal) nőtt a kiskereskedelmi értékesítés áprilisban, miután az előző
hónapban 5,5%-os éves növekedést ért el. Havi összevetésben a kiskereskedelmi forgalom az előző havi 10,5%-os
növekedést követően áprilisban 7,7%-kal (folyó áron 9,3%-kal) nőtt áprilisban.
FORRÁS:
https://index.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/
https://www.vajma.info/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia

Szlovákia
Koronavírus-helyzet Szlovákiában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 2-re 139-cel, 390 129-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 9-cel, 12 375-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma március 5. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 1 839 aktív esetet tartanak nyilván.
Május 31-től enyhültek az ingázókra vonatkozó előírások
Május 31-től enyhültek az ingázókra vonatkozó előírások. A hétnaposnál nem régebbi negatív PCR- vagy antigénteszt
helyett elég felmutatni a védőoltásról vagy a betegség leküzdéséről szóló igazolást. Az új feltételek azokra a személyekre
vonatkoznak, akik már megkapták az mRNS-vakcina második adagját is, és a második oltás beadása óta több mint 14
nap eltelt, vagy akiket a vektorvakcina első adagjával beoltottak, és az oltás óta több mint 28 nap telt el. Azokra is
vonatkozik a kivétel, akiket az mRNS- vagy vektorvakcina első adagjával oltottak be, ha az oltást a megbetegedéstől
számított 180 napon belül adták be, és azokra is, akik nem régebben, mint 180 napja átestek a COVID-19-en.
Védettségi igazolvány: Magyarország még nem tudott megállapodni Szlovákiával
Szűkszavúan nyilatkozik a szlovák külügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium is arról, hogy mikor lehet
megegyezés az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről Magyarországgal. A külügyminisztérium csak annyi
tájékoztatást adott, hogy „szakmai szinten” folynak az egyeztetések. A szlovák egészségügyi minisztérium válaszából az
derült ki, hogy a magyar oltási igazolással van probléma, a magyar „védettségi igazolványon” ugyanis nem szerepel az
oltás típusa, és csak az első oltás dátuma van rajta feltüntetve. Emellett szinte az oltottakkal teljesen azonos védettségi
igazolványt kapnak azok is, akik nincsenek beoltva, de átestek a betegségen. Az ő kártyájuk csak annyiban különbözik az
oltottakétól, hogy az oltás időpontja helyett a kártya érvényességi ideje szerepel rajta.
A Szlovákiába érkező külföldiek számára is ingyenes az antigéntesztelés
A Szlovákiába érkező külföldiek is ingyenesen vehetnek részt az antigéntesztelésen. Amennyiben piros besorolású
országból érkeznek, nyolc nap után PCR-tesztet kell csináltatniuk, amit a külföldiek szintén ingyenesen abszolválhatnak.
Ha valaki zöld besorolású országból érkezik Szlovákiába, 14 napos karantén vár rá, amelyet negatív PCR- vagy
antigénteszt esetén azonnal befejezhet. A kötelező karantén alól kivételt élveznek a beoltott személyek, azok, akik az
elmúlt 180 napban átestek a betegségen és a 18 év alattiak. Aki piros besorolású országból érkezik haza, annak a
karanténja leghamarabb a nyolcadik napon fejeződhet be, amennyiben a PCR-tesztje negatív eredményt mutat. Ha
valaki fekete besorolású országból érkezik Szlovákiába, negatív teszteredmény esetén is abszolválnia kell a 14 napos
karantént.

Kiszámolták, mennyibe kerül Szlovákiának a világjárvány
A kormány elemzői kiszámolták, hogy Szlovákiának 5,6 milliárd euróba kerül a pandémia, ebből az összegből egy felnőtt
személyre 1260 euró jut. Ehhez képest egy felnőtt beoltása mintegy 40 eurójába kerül az államnak. Ha nem sikerül
átoltani a lakosságot, az nem csupán egészségügyi kockázatot jelent. Magas a gazdasági terhek növekedésének
kockázata is. Szlovákiában eddig az összlakosság több mint 31 százaléka kapta meg a védőoltást, és kiürülőben van az
„elektronikus váróterem”.
Éledezik a járvány okozta álmából a szlovák munkaerőpiac
Szlovákia gazdasága lassan, de biztosan magához tér a járvány után. Ezt bizonyítja a munkaerőpiac helyzete, a cégek
ugyanis ismét segédmunkásokat keresnek. Az álláshirdető portálok e hónapban regisztrálták a legtöbb ilyen
munkaajánlatot az elmúlt egy évben. Újra nő a külföldi vendégmunkások száma is, a legtöbben Ukrajnából és Szerbiából
érkeznek.
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Szlovénia
Koronavírus-helyzet Szlovéniában
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma június 2-re 273-mal, 254 692-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak
száma pedig egy nap alatt 3-mal, 4 383-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta csökkenő tendenciát
mutat, jelenleg 3 960 aktív esetet tartanak nyilván.
A szlovén gazdaságot sem viselte meg a válság
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a szlovén bruttó hazai termék (GDP) 1,4 százalékkal nőtt 2020
utolsó negyedévéhez képest és 2,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Tavaly a szlovén gazdaság
5,5 százalékkal zsugorodott az előző évhez képest. A háztartások végső fogyasztási kiadásainak volumene 0,4
százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,6 százalékkal nőtt. Az export 0,8 százalékkal nőtt az előző év azonos
időszakához képest, az import pedig 0,5 százalékkal bővült. Az első negyedévben 1%-kal csökkent a foglalkoztatottak
száma az előző év ugyanezen időszakához képest.
Újabb bankvásárlással lesz piacvezető az OTP Szlovéniában
Az OTP Bank adásvételi megállapodást írt alá az Apollo Global Management leányvállalatai által menedzselt befektetési
alapok 80 százalékos és az EBRD 20 százalékos tulajdonában álló Nova KBM 100 százalékos részesedésének
megvásárlásáról. A tranzakció pénzügyi lezárására a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően
várhatóan jövő év második negyedévében kerül sor. Az OTP Csoport történetének eddigi legjelentősebb akvizíciójával
piacvezetővé válik Szlovéniában. A Nova KBM - mérlegfőösszege alapján - 20,5 százalékos piaci részesedésével Szlovénia
második legnagyobb bankja. A szlovén pénzügyi piac meghatározó szereplője, a lakossági szolgáltatások és a
kisvállalkozások mellett teljes körű banki szolgáltatásokat nyújt a közép- és nagyvállalatoknak is.
Szlovénia elnökségével újra előtérbe kerülhet az EU bővítése
A koronavírus-járvány okozta kihívások, az ellenállóképesség és a fellendülés, az integráció, valamint a szlovén uniós
elnökség előtt álló feladatok voltak a témái Borut Pahor szlovén, Frank-Walter Steinmeier német és Marcelo Rebelo de
Sousa portugál államfő szlovéniai találkozójának. A szlovén elnökség alatt nem csak a koronavírus-válság kap hangsúlyt,
hanem más témák is, úgy mint Európa jövője, a zöld és digitális politika, valamint az EU-bővítése.

Háromszázezer adag AstraZeneca-vakcinát adott kölcsön Magyarország Szlovéniának
Magyarország háromszázezer adag AstraZeneca-vakcinát adott kölcsön Szlovéniának, hogy fel tudja gyorsítani oltási
kampányát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter június 2-án Ljubljanában, Janez Jansa kormányfővel
és Janez Poklukar egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján. Kiemelte: azért tudnak segíteni, mert
Magyarországon van elegendő oltóanyag ahhoz, hogy mindenkit be tudjanak oltani, aki regisztrált.
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Európai Unió
Sivár tél helyett napfényes tavasz – optimista gazdasági várakozások Brüsszelben
A gazdasági fellendülés időszakában fiskális intézkedések meghozatalát javasolja az Európai Bizottság a tagállamoknak.
A testület a szokásos tavaszi gazdasági csomagjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyreállítási alapból hamarosan
meginduló támogatások jótékony hatásaira építhetnek a kormányok.
Megkezdte a működését az európai ügyészség
Az európai ügyészség kollégiumi rendszerben működik majd, a piramis csúcsán a főügyésszel és a résztvevő országokból
a 22 európai ügyésszel. A luxembourgi központ hozza majd meg az elvi döntéseket (indítsanak-e nyomozást, emeljeneke vádat stb.) és változó összeállításban 15 állandó kamara formájában végzi majd a munkáját. A konkrét ügyek
felgöngyölítése a tagállamok által delegált, országonként két-két ügyészre vár majd, akik a fogadó országok hatóságaitól
teljesen függetlenül tevékenykednek majd.
Júliusban indulhat a nagy uniós pénzosztás, de lehetnek még buktatók
Az EU-tagok közül utolsóként Lengyelország és Ausztria parlamentje is befejezte a 750 milliárd eurós helyreállítási alap
elindításához szükséges ratifikációt. Mostantól a nemzeti programok elfogadásától függ, hogy az Európai Bizottság
megkezdje a pénzpiacon a felvételhez szükséges kötvénykibocsátást és az előlegek folyósítását.
EU: már a jövő héten véglegesíthetik a listát Belarusz ügyében
Portugáliában üléseztek az uniós külügyminiszterek. A megbeszélés célja az volt, hogy a Belarusz felé elrendelt uniós
légtérzár megvalósításának megvitassák. A gazdasági és a személyi büntetőlépések is szóba kerültek Belarusz ellen a
külügyminiszterek lisszaboni tanácsülésén. Ezekről a lépésekről akár már a jövő héten dönthetnek a tagállamok uniós
források szerint.
Az EU és Svájc: hogyan tovább?
Brüsszelnek egyelőre nincs terve arra, hogy mivel helyettesítse az együttműködési keretrendszert, amelyre Svájc szerdán
nemet mondott. A szakértők szerint fennáll a veszélye annak, hogy a két blokk gazdasági szálai meglazulnak az ügy
miatt. Jelenleg 120 különféle egyezség szabályozza a kapcsolatokat. Ezt váltotta volna fel egy átfogó egyezség az EU és
Svájc között. Erre azonban szerdán nemet mondott a svájci kormány.
EP: legyen bűncselekmény a környezetszennyezés
A környezetszennyezés és az ökoszisztéma károsításának pontosabb meghatározása, a nagyobb felelősségvállalás a
klímavállalások érdekében a célja annak a kezdeményezésnek, amit az Európai Parlament csütörtökön elfogadott. Az
EP-képviselők felelősségre kívánják vonni a környezeti bűncselekmények elkövetőit. Ez az „iparág” manapság a negyedik
legjövedelmezőbb bűnözői tevékenység.

Az EU június közepén lazítana az utazási korlátozásokon
Az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy lazítsák és egységesítsék az utazási korlátozásokat az unión belül. A
mostani javaslat elvileg az uniós koronavírus-igazolás előtt két héttel lépne életbe és kiegészítené azt. A bizottság szerint
fölösleges karanténra kötelezni a teljesen védett embereket, akiknek mindkét oltásuk megvan. Ha a tagállamok is
beleegyeznek ebbe, június közepétől ők már szabadon utazhatnának Európában. Mindez azonban csak az Európai
Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákra érvényes.
Uniós vizsgálat a Facebook ellen
Vizsgálatot indít a Facebook ellen az Európai Bizottság. Az eljárás célja, hogy kiderítsék, valóban megsérti-e a
versenyszabályokat a közösségi oldal az apróhirdetések piacán. Az EU szakértői már három körben kérdezték ki a
Facebookot és versenytársait. Azt szeretnék kideríteni, hogy torzítja-e a piacot az, hogy az amerikai óriásvállalat
ingyenes hirdetési felületet nyújt kétmilliárd felhasználójának. A szolgáltatást 2016-ban indította a cég, a felhasználók
azóta ingyen adhatnak és vehetnek bármit a Facebook marketplace nevű felületén.
Csökkent a munkanélküliségi ráta az euróövezetben és stagnált az EU-ban
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legújabb közlése szerint az euróövezetben az áprilisi munkanélküliségi
ráta 8 százalékra csökkent a márciusi 8,1 százalékról szezonálisan kiigazítva. A változás azért érdemel említést, mivel az
elemzők előzetesen azzal számoltak, hogy a mutató 8,1 százalékon maradt áprilisban is. Egy éve, 2020. áprilisban 7,3
százalék volt a ráta.
Javult a fogyasztói bizalom az euróövezetben és az EU-ban
A 19 országot tömörítő eurózónában 3 ponttal, mínusz 5,1 pontra, 2018 novembere óta a legmagasabb szintre
emelkedett a májusi fogyasztói bizalmi index. Májusban már a negyedik egymást követő hónapban emelkedett az index
értéke, jóllehet több országban továbbra is szigorú intézkedések vannak érvényben a koronavírus-járvány visszaszorítása
érdekében. Az Európai Unió 27 tagállamában ugyancsak 3 ponttal, mínusz 6 pontra nőtt a fogyasztói bizalmi index májusi
értéke.
Mintegy 80 milliárd euró értékben bocsát ki hosszú lejáratú kötvényeket az Európai Unió
Miután az összes tagállam jóváhagyta a saját források bevonásáról szóló uniós határozatot, az Európai Bizottság kedden
bejelentette, hogy a koronavírus-járvány utáni helyreállítást célzó alap finanszírozására az idén mintegy 80 milliárd euró
értékben bocsát ki hosszú lejáratú kötvényeket. Ezeket - a fennmaradó pénzügyi igény fedezésére - több tízmilliárd euró
értékű rövid lejáratú uniós kötvényekkel egészít ki.
Szlovénia elnökségével újra előtérbe kerülhet az EU bővítése
A koronavírus-járvány okozta kihívások, az ellenállóképesség és a fellendülés, az integráció, valamint a szlovén uniós
elnökség előtt álló feladatok voltak a témái Borut Pahor szlovén, Frank-Walter Steinmeier német és Marcelo Rebelo de
Sousa portugál államfő szlovéniai találkozójának vasárnap.
A tagállamok érzik, hogy az EU ebben a formában nem létezhet tovább: a nagy szavakból nincs hiány, a nagy tettekre
nincs kilátás
A nemrég útnak indított, egy évig tartó kollektív ötletbörze az Unió jövőjéről felettébb vonzó gondolat. Az állampolgárok
véleményét kikérve és becsatornázva a tervek szerint az EU reformjához – s ki tudja: akár a szerződés módosításához –
vezet majd. E szimpatikus forgatókönyvet azonban rögvest árnyalni érdemes. Először is: a konklúziókat már most
borítékolni lehet.
Hét tagállamban hozzáláttak az oltási igazolványok kiállításához
Hét EU-tagállam, köztük több térségbeli ország megkezdte június 1-én az uniós digitális Covid-igazolványok kiállítását,
miután működésbe lépett az uniós rendszerek technikai alapját képező portál. A Bizottság arra sürget minden
tagállamot, hogy lehetőleg még július 1. előtt kezdjék meg az igazolványok kiállítását.
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FÁK-térség
Magyarország akár Szputnyik V vakcinát is gyárthat a jövőben
Tárgyalások kezdődtek a stratégiai együttműködésről a magyar nemzeti oltóanyagközpont és az orosz
vakcinagyártásért felelős Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) között - jelentette be Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum alkalmából
csütörtökön találkozott Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel.
Jó hírt közöltek a Szputnyik V-ről
Engedélyezhetik hamarosan a várandósok oltását a Szputnyik V vakcinával - számolt be a hírről orosz források alapján
Dobson Szabolcs, gyógyszerengedélyezési szakértő. Az orosz egészségügyi miniszter, Mihail Murasko kijelentette, hogy
hamarosan módosítják a Szputnyik V vakcina alkalmazási előírásának várandósokkal kapcsolatos részét, miután
rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatos adatok:
Koronavírus Oroszországban - nem könnyű a helyzet
A COVID-19 fertőzött orosz állampolgárok száma május 24-ig meghaladta az 5 milliót. Számos területen növekszik a
betegség terjedési üteme. A feszült helyzetről Burjátiában, a Transbajkáliában, az Altaj Területen számoltak be. 15,4
millió ember kapott egy adag oltást, 11,1 millióan pedig mind a kettőt. Az országban naponta átlagosan 358 ezer oltást
végeznek. Jelenleg már legalább 13 millió embernek (a lakosság 8,93%-ának) van immunitása a COVID-19 ellen. Az
nyájimmunitás kialakulásához a 60% -os mutatót kell elérni. Az oltás jelenlegi ütemében ez további 484 napot vesz
igénybe. Május 24-ig a lakosság legnagyobb részét a Csukotka Autonóm Területen oltották be (23%), legkevesebbet
Dagesztánban (2,8%).
Oroszország: nem tervezik a diákok kényszeroltását a COVID-19 ellen
Nem tervezik a diákok kötelező oltását, azonban különböző oltási lehetőségeket dolgoznak ki, figyelembe véve az
egyetemek hallgatóinak érdekeit. Az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetője, Valerij
Falkov erről a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum oldalán beszélt. „Még nincsenek ilyen terveink.
Természetesen különféle lehetőségeket dolgozunk ki, de minden egyetem saját maga oldja meg ezt a problémát,
figyelembe véve a hallgatók érdekeit, vágyait és az egyetem lehetőségeit.”- mondta Falkov. Szerinte meg kell teremteni
a hallgatók oltásához szükséges feltételeket, "de semmiképpen sem szabad őket kényszeríteni".
Kazahsztán: naponta több mint 1,3 ezer koronavírus-hordozót azonosítanak be
Az elmúlt nap során 1319 koronavírus-fertőzés esetét fedezték fel Kazahsztánban. Erről június 2-án számolt be a COVID19 elterjedésének megakadályozásával foglalkozó tárcaközi bizottság. A hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában
Kazahsztánban a koronavírus-fertőzöttek száma összesen 388 991. A tegnapi legtöbb fertőzött Nur-Sultan-ban volt –
218 fő. Kazahsztánban a nap folyamán 18 ember halt meg a COVID-19-ben. Ugyanakkor a kazahsztáni járvány kezdete
óta több mint 359 ezer koronavírusos beteg gyógyult meg. Az országban május 31-ig 1056 000 embert oltottak be a
COVID-19 vakcina két komponensével. Az oltások nagy részét Alma-Ata városában végezték. Itt 195 ezer ember kapott
mindkét oltást.

Kazahsztán megkapta az első adag kínai CoronaVac vakcinát
Különjárattal 500 000 adag CoronaVac oltóanyagot juttattak el Pekingből Almatyba - jelentette az almati repülőtér
sajtószolgálata június 1-jén. A CoronaVac vakcina a negyedik féle oltóanyag lesz Kazahsztánban. Jelenleg a következő
három vakcina fajtát használják az országban: az orosz "Szputnik V", a kazahsztáni QazCOVIDIn és a kínai Hayat-Vax.
Kirgizisztán: az Egészségügyi Minisztérium a "Szputnyik V" második adagjának mellékhatásaira panaszkodik
A Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második komponense az első komponenstől eltérően gyakran számos
mellékhatást okoz a betegeknél. Ezt Alymkadyr Beishenaliev egészségügyi miniszter nyilatkozta a kirgiz parlament
június 3-i ülésén. Az Egészségügyi Minisztérium vezetője szerint a kirgiz állampolgárok közül sokan, akik az orosz oltás
második adagját kapták, súlyos fejfájás, láz és hányinger miatt panaszkodnak az orvosok számára. „Erről már
tájékoztattuk a Szputnyik V oltóanyag gyártóit. A közeljövőben választ adnak erre a problémára. Remélem hamarosan
megtudjuk, miért történik ez.”- hangsúlyozta a kirgiz tisztviselő.
Üzbegisztán: 70 ezer adag Szputnyik V oltást kapott az ország
Az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina újabb tételét szállították Taskentbe. Erről június 1-jén számoltak be az
üzbég egészségügyi minisztérium sajtószolgálatán. Üzbegisztán 70 ezer adagot kapott az orosz vakcina első
komponenséből. A második komponens szállítását a tervezik. Korábban az országba 50 ezer adagot adtak a Szputnyik V
vakcina első és második komponenséből. Márciusban Üzbegisztán március-májusban 660 ezer adag AstraZeneca
vakcinát és 3,5 millió adag ZF-UZ-VAC2001 kínai oltást kapott.
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Kína
Szijjártó Péter: Magyarország átveszi a Sinopharm teljes gyártási technológiáját
Megállapodás született arról, hogy a Magyarországon jelenleg építés alatt álló Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz a
koronavírus elleni kínai vakcina előállítására is, mondta Szijjártó Péter Kínában. A külgazdasági és külügyminiszter úgy
fogalmazott: ha a kormány nem vásárolt volna vakcinát a Sinopharmtól, akkor „most egymillióval kevesebben lennének
beoltva, nem állnánk az Európai Unió élén az oltottság tekintetében, és nem tudtunk volna jelentős lépéseket tenni
vissza, a normalitás irányába”.

Nagy lépésre szánta el magát Kína: jöhet a harmadik gyerek!
A kínai döntéshozók lehetővé teszik minden párnak, hogy harmadik gyermeket is vállaljon - írja a Bloomberg. A lépésre
azért volt szükség, mert a kínai demográfiai folyamatok kedvezőtlen fordulatot vettek, így a döntéshozóknak fel kellett
oldania a legfeljebb két gyermeket engedélyező politikát. A népességszabályozásra a korábbi nagy demográfiai
robbanás miatt volt szükség, az elmúlt években viszont már lassult a népesség növekedése. Az idősödő populáció és a
csökkenő munkaképes korú lakosság a gazdasági kilátásokat rontja.

Még nincs teljes béke az amerikai-kínai kapcsolatokban, de legalább már leültek tárgyalni
Videókapcsolaton keresztül egyeztetett egymással szerdán Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes és Janet Yellen
amerikai pénzügyminiszter, szűk egy héttel az után, hogy a két ország kereskedelmi főképviselői telefonon tanácskoztak.
A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a felek "az egyenlőség és kölcsönös bizalom szellemében" a
makrogazdasági helyzetről, valamint a kétoldalú és a multilaterális együttműködésről folytattak beható eszmecserét.
Beszéltek továbbá "közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről" és kifejezték hajlandóságukat a párbeszéd
fenntartására.

A kínai kommunista pártlap szerint intenzív erőpróbára kerül sor Amerika és Kína közt, a nukleáris fegyverzet
fejlesztését kérik
Fejleszteni kell Kína nukleáris fegyverzetét annak érdekében, hogy megfelelő elrettentő erőt tudjon állítani az Egyesült
Államokkal szemben az ázsiai ország – írja a kínai kommunista párt lapja, a Global Times. „Fel kell készülnünk egy intenzív
erőpróbára az Egyesült Államok és Kína közt” – olvasható a Global Times cikkében. A cikket jegyző Hu Hszidzsin szerint
Kínának „annyi nukleáris fegyvert kell szereznie, hogy az amerikai elit reszkessen annak gondolatától is, hogy katonai
összecsapásba kerüljenek Kínával”.
FORRÁS:
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Törökország
Koronavírus-helyzet Törökországban
Az országban június 2-re 7 181-gyel, 5 263 697-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma
és 112-vel, 47 768-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 20.
óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 84 476 aktív esetet tartanak nyilván.
Törökországban némileg tovább enyhítettek a járványintézkedéseken
Törökországban június 1-től némileg tovább enyhítettek az új koronavírus-járvány miatti intézkedéseken.
Hétköznapokon később, 22 órakor kezdődik majd az éjszakai kijárási tilalom, továbbá az éttermek és a kávézók ismét
fogadhatnak vendégeket. Szintén változás, hogy a hétvégi kijárási korlátozás, amelynek keretében a lakosok napközben
csak a közeli élelmiszerboltokat kereshetik fel, már csak a vasárnapot foglalja magában. A szombatra ezentúl azok a
rendelkezések fognak vonatkozni, mint a hétköznapokra. A hét utolsó napja kivételével reggel 7 és este 21 óra között
újra fogadhatnak vendégeket az éttermek, a kávézók és a teázók, valamint megnyitják kapuikat a sportlétesítmények,
illetve a vidámparkok is. Vasárnap az éttermek csak elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. Az
elkövetkező időszakban újból szabad lesz lakodalmat tartani.
Nem várt mértékben, 7%-kal nőtt a török gazdaság 2021 első negyedévében
Törökország gazdasága 7%-kal bővült éves összehasonlításban 2021 első negyedévében a koronavírus-járvány okozta
nehézségek ellenére. Az ország folyó áron számított bruttó hazai terméke (GDP) 29,1%-kal 1,4 billió török lírára (188,6
milliárd dollár) nőtt a január-márciusi időszakban. A szakértők korábban 6,7%-os emelkedéssel számoltak. A növekedés
többek közt a pénzügyi és biztosítási, valamint az egyéb szolgáltatások, továbbá az ipari termelés és a mezőgazdaság
javuló teljesítményének volt köszönhető.
Májusban 16,59%-os volt az infláció Törökországban
Törökországban májusban 16,59% volt az éves inflációs ráta, szemben az áprilisi 17,14%-kal. Havi összehasonlítás alapján
a fogyasztói árindex 0,89%-kal emelkedett májusban.
Törökország autóipiaca 72%-kal nőtt 2021 első 5 hónapjában
Törökország autó- és könnyű haszongépjármű-piaca 72%-kal nőtt a január-májusi időszakban az előző évhez képest.
2021 első öt hónapjában 314 882 járművet értékesítettek, ami jelentős javulást jelent a tavalyi év első öt hónapjában
eladott 183 095 egységhez képest.
Történelmi mélypontra esett június 2-án hajnalban a török líra a dollárral szemben
Történelmi mélypontra esett június 2-án hajnalban a török líra a dollárral szemben, majd onnan kicsit enyhült a nyomás.
Az újabb zuhanást az váltotta ki, hogy Erdogan elnök ismét kamatcsökkentést sürgetett, sőt nyíltan beavatkozott a
jegybank monetáris politikájába. A török elnök szerint ugyanis feltétlenül szükséges a kamatok csökkentése, mely már
júliusban és augusztusban megkezdődhet. Június 2-án hajnalban 4%-ot zuhant a líra a dollárral szemben, 8,88 körül volt
az új csúcs az árfolyamban. Reggelre onnan kicsit enyhült a nyomás, de továbbra is 8,6 felett járt a jegyzés.
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Amerikai Egyesült Államok
A vártnál jóval kevesebb étterem zárt be a járvány miatt az USA-ban
Egy évvel ezelőtt a szakértők arra számítottak, hogy a koronavírus-járvány negatív gazdasági és társadalmi hatásainak
következtében az éttermek harmada végleg be fog zárni. Ehhez képest az új adatok szerint csak az éttermek kevesebb
mint 14%-a nem tudott újranyitni.
Rekordmértékben nőtt az amerikai feldolgozóipar
Újabb rekordot ért el májusban az amerikai feldolgozóipar teljesítményének a növekedési üteme a londoni IHS Markit
gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének tanúsága szerint. Az Egyesült Államok feldolgozóiparának
májusi végleges beszerzésimenedzser-indexe (BMI) magasabb lett az előzetes értéknél és az áprilisinál is: újabb rekord,
62,1 pont lett az előzetes 61,5 és az áprilisi 60,5 pont után. A mutató értéke tavaly áprilisban érte el mélypontját a
járványvédelmi korlátozások miatt 36,1 ponton és azóta kisebb-nagyobb lendülettel, de folyamatosan növekedett.
Hekkerek zsarolják a világ legnagyobb húsfeldolgozóját
Kibertámadás érte a világ legnagyobb húsfeldolgozó vállalatát, a JBS-t, amelynek több mint 150 üzeme van a világ 15
országában, és megrendelői között számos áruházlánc mellett ott van például a McDonald's is. Az 1953-ban alapított
brazil cég amerikai, kanadai és ausztrál gyáraiban okoz fennakadást az informatikai rendszer egy részének leállása, de a
hálózat biztonsági rendszeréig nem jutottak el a hekkerek - közölte a cégvezetés. Szerintük az elkövető egy oroszországi
illetőségű bűnszervezet. Ezért a Fehér Ház felvette a kapcsolatot az orosz vezetéssel - közölte a szóvivő, Karine JeanPierre.
Először tett ilyet az USA és Kína Biden elnöksége alatt
Videókapcsolaton keresztül egyeztetett egymással szerdán Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes és Janet Yellen
amerikai pénzügyminiszter, szűk egy héttel azután, hogy a két ország kereskedelmi főképviselői telefonon tanácskoztak.
A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a felek az egyenlőség és kölcsönös bizalom szellemében a
makrogazdasági helyzetről, valamint a kétoldalú és a multilaterális együttműködésről folytattak beható eszmecserét.
Beszéltek továbbá közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről és kifejezték hajlandóságukat a párbeszéd
fenntartására.
Középutas megoldás jöhet az amerikai–kínai vámháborúban
Nem valószínű, hogy a Biden-kormányzat megszünteti az Egyesült Államok által a kínai árukra kivetett vámokat. Ezért
az USA középutat találhat a kérdésben a két ország között fennálló feszültség csökkentése érdekében – írja a Reuters.
Még az Egyesült Államokbeli szabadkereskedelmi lobbisták is azon a véleményen vannak, hogy Washingtonnak vágnia
kellene a vámokon a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások eszközeként, bár az nem kérdés a kínai termékekre
kivetett terhek maradnak – áll a China Finance 40 fórumának (CF40) szombati, gazdasági és gazdasági beszámolójában.
Ingyen iPhone-t adnak ebben az amerikai Mekiben, csak menjen oda valaki dolgozni
Az Egyesült Államokban továbbra is aggasztó a munkaerőpiaci helyzet, amely a szolgáltatási ágazatot érinti a legjobban,
az egyik illinois-i gyorsétterem pedig ingyen iPhone-t kínál az új alkalmazottaknak. Az egyik floridai McDonald's 50
dollárt ajánlott fel az potenciális alkalmazottaknak, ha csak megjelennek egy interjún. A gyorsétterem-ipart sújtja a
legsúlyosabban a munkaerőhiány, miután egyre kevesebb ember tér vissza a munkaerőpiacra.

Visszatérnek az amerikai vásárlók a boltokba
Jót jelentett tegnap a Best Buy. A gyorsjelentést követően 1 százalékot emelkedett a részvény. Az elektronikai
eszközöket értékesítő kiskereskedelmi lánc 2,23 dolláros EPS-sel zárta az elmúlt három hónapot, ezzel jelentősen
felülteljesítette az elemzők által jósolt 1,39 dolláros részvényenként profitot – mondta Józsa Bence, az Equilor elemzője.
Hozzátéve: a vállalat az árbevétel és a meglévő üzletekben történő értékesítések terén is megverte az előzetes
prognózisokat. És a menedzsment felfele módosította az idei teljes évre vonatkozó guidance-t is. A Wall Street Journal
kiemelte, hogy az oltási kampány nyomán az amerikai fogyasztók újra visszatértek a boltokba, áruházakba.
Zárva tartja az égboltot az Egyesült Államok
Az amerikai kormány tájékoztatta csütörtökön Oroszországot, hogy az Egyesült Államok nem csatlakozik újra a Nyitott
Égbolt szerződéshez − adta hírül az MTI helyi sajtóforrásokra hivatkozva. Joe Biden amerikai elnök januári hivatalba
lépése óta mindkét ország késznek mutatkozott arra, hogy ezt megtegye, és ez jótékonyan befolyásolta vezetőik
júniusban esedékes csúcstalálkozójának előkészítését. A döntést Wendy Sherman külügyminiszter-helyettes közölte
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettessel.
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Kanada
Kanadában indul a vakcinák keresztezése
Az AstraZeneca-vakcina után a második dózisban Pfizert akarnak beadni. A barátságosnak épp nem mondható rövidítésű
Kanadai Immunizációs Tanácsadó Bizottság, vagyis a NACI kedden módosította addigi Covid-protokollját, és azt
javasolja, hogy azok, akik AstraZeneca-oltást kaptak az első dózisban, a másodikban a Pfizer–BionNTech vagy a Moderna
vakcináját kaphassák meg.
Kanada elsődleges környezetvédelmi törvénye mérgezőnek nyilvánította a műanyagokat
Kanada nem rajong a műanyagokért, és már jövőre betiltják az egyszer használatos műanyagokat, de nem állnak meg
itt. Egy felettébb szigorú szabályozást fogadtak el az iparági képviselők megdöbbenésére: mérgezőnek nyilvánították a
műanyagokat. Az ország 2019 júniusában kijelentette, hogy már 2021-ben betiltja az egyszer használatos műanyagokat.
"Kanadában a felhasznált műanyagok kevesebb, mint 10%-át hasznosítják újra." Irányváltás nélkül a kanadaiak 2030-ig
évente, mintegy 11 milliárd dollár értékű műanyagot fognak kidobni a becslések szerint.
Rengeteg adatot vesztett el a kanadai posta
A Canada Post hivatalosan is megerősítette, hogy jelentős adatszivárgási esemény történt az egyik partnerének
hálózatán keresztül. A Canada Post a legnagyobb kanadai postai szolgáltató, amely 16,5 millió üzleti és lakossági címre
szállít ki küldeményeket. Ilyen módon az általa vagy a beszállítói által kezelt információk rengeteg személyt érintenek.
Sajnos egy zsarolóvírus miatt nem is sikerült maradéktalanul megvédeni az adatokat. Kiderült ugyanis, hogy a vállalat
egyik partnerénél még tavaly bekövetkezett biztonsági incidens miatt sok ezer személy adata került illetéktelen kezekbe.
Lángokban áll Kanada is
A szárazság sajnos tartósan van jelen a mindennapjainkban, mely bizony az erdők állapotára is rányomja bélyegét.
Hazánkban az utóbbi napokban esett, szinte megállíthatatlanul, de a Föld több pontján a nagy erdőségek kritikus
szárazságot értek el. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a növények a pusztulás szélére sodródnak, hanem azt, hogy a
nedvességtartalmuk erősen lecsökken, így sajnos a tűzvészek kialakulásának esélye jelentősen megnő. Ez történik
Szibériában, és ez zajlik most Kanadában, Manitoba környezetében. A területen rengeteg futótűz terjed, melyek

szerencsére eddig emberi áldozatokat nem követeltek, ám az anyagi és a természetben esett kár már most is jelentős,
miközben a tüzek megállíthatatlanul terjednek.
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Latin-Amerika
Véres árnyékok vetülnek a mexikói választásokra, a kormányzás a tét
Nyolcvannyolc. Ennyi helyi politikust és képviselőjelöltet gyilkoltak meg a kampányidőszakban szerte Mexikóban, és ez
a szám választások napjáig, sőt akár a választás napján is növekedhet. A megveszekedett erőszak sokakat visszarettent
a szavazástól, az ország elnöke pedig arra figyelmeztet, hogy ha a részvétel alacsony, akkor maffiák és kartellek veszik
kézbe az irányítást az ország fölött.
Elkezdi gyártani Argentína a Szputnyik V-vakcinát
Argentína megkezdi a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina helyi tömeggyártását, miután a tesztelési céllal legyártott
első tételek megfeleltek az oltóanyagot kifejlesztő orosz Gamaleja Intézet minőségellenőrzésének - jelentette be
szerdán Carla Vizzotti argentin egészségügyi miniszter. Argentína a járvány újabb súlyos hullámával küzd. A pandémia
kitörése óta a dél-amerikai államban 3,8 millió az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 78 733-an hunytak el a kórban.
Átszámolták a perui járványadatokat, így a magyar halálozás már csak a második legrosszabb a világon
Több, mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak a száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat. Nem
69 ezer halálos áldozatot követelt a koronavírus Peruban, mint ahogy eddig számolták, hanem 180 ezret - közölték a délamerikai ország hatóságai.
Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zarát
Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zara, az Anthropologie és a Patowl ruházati márkákat, azt állítva, hogy azok
mexikói őslakosok művészetének motívumait használták fel kollekcióikban anélkül, hogy az érintett közösségeknek
valamilyen haszna lenne a ruhák eladásából. A mexikói kulturális minisztérium - Alejandra Frausto kulturális miniszter
által aláírt - levélben kért magyarázatot mindhárom globális vállalattól arra, hogy "milyen alapon sajátítanak ki kollektív
tulajdont". A szaktárca szerint mindhárom cég a dél-mexikói Oaxaca államban élő őslakos közösségektől származó
motívumokat használt fel.
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Afrika és Közel-Kelet
Szijjártó Péter: Magyarország óvóhelyeket készít Izraelnek
Magyarország nemcsak szavakban áll ki Izrael mellett, hanem mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával izraeliek ezreinek
a biztonságát fogja elősegíteni − mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Gabi Askenázi izraeli
külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Petah Tikvában.

Legyőzte a járványt Izrael, nagy lazítás lép életbe a mai nappal
Izraelben keddtől megszüntetik a koronavírus- járvány miatt bevezetett korlátozásuk túlnyomó részét a folyamatosan
javuló járványügyi adatok nyomán - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden. Június 1-től - egy
év és három hónap után - néhány kivételtől eltekintve nem korlátozzák a mindennapi életet az országban, mert a
koronavírus-járvány csökkenésének stabil és folyamatos mutatói már nem követelik meg a helyi gyakorlat szerint "zöld"
és "lila" szabályozásoknak nevezett megszorításokat.
Izrael szigorít, megtiltja a kiutazást kilenc országba
Az elmúlt 24 órában 8475 új koronavírusos esetet regisztráltak Oroszországban, ahol több hónap után újabb csúcsokat
döntöget a járvány. Az elhunytak száma tegnap 339 fő volt, míg egy nappal korábban 355 emberrel végzett a vírus. A
járvány Moszkvát sújtja a legjobban, ahol eddig összesen közel 1 millió 180 ezer fertőzést regisztráltak. A romló adatokra
hivatkozva hétfőtől Izrael megtiltotta állampolgárainak a beutazást Oroszországba.
Szijjártó: Magyarország kiáll Izrael mellett
„A Hamászt és Izrael államot gyakorlatilag egy szinten kezelték, mintha a Hamász valamifajta NGO lenne, holott
világosan kell beszélnünk, ez egy terrorszervezet, mely megtámadta Izraelt” – jelentette ki a külügyminiszter.
Magyarország kiáll barátja, és szövetségese, Izrael mellett – hangsúlyozta keddi jeruzsálemi találkozójukon Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek.
Rendkívül ígéretes az izraeli koronavírus-gyógyszer
100 százalékos sikerességi rátáról számolt be egy izraeli biotechnológiai cég az első 10 páciens állapotával kapcsolatban,
miután az általuk fejlesztett készítmény klinikai tesztjének korai fázisában megkapták a betegek a gyógyszert. A Bonus
BioGroup MesenCure nevű készítménye képes enyhíteni a gyulladást és az életveszélyes, légúti tüneteket, melyeket a
koronavírus okozta Covid-19 megbetegedés vált ki. A Rambam Egyetemi Kórház igazgatóhelyettese elmondta, hogy a
MesenCure olyannyira ígéretesnek bizonyul, hogy az intézmény azon dolgozik, hogy folytathassák a gyógykészítmény
használatát.
A bahreini egészségügy a kínai oltásra inkább Pfizert javasol második dózisnak
A bahreini egészségügyi államtitkár javasolta, hogy a veszélyeztetett csoportok – az 50 évesnél idősebbek, a túlsúlyosok,
a krónikus betegségben szenvedők – tagjai 6 hónappal a második adag Sinopharm után oltassák be magukat a BioNTechPfizer vakcinájával is– írja a Bloomberg. Az öböl-menti országban beadott oltások 60 százalékát adták a kínai vakcinák.
Elkészült a dubaji világkiállítás 11 milliárd forintos magyar pavilonja
Az épületet Makovecz Imre munkássága ihlette. Befejeződtek a kivitelezési munkálatok az idén őszre halasztott Dubaji
Világkiállításra épített magyar pavilonban, az épület az átadás előtti hatósági ellenőrzésekre vár – írta a Magyar Nemzet
az Expo 2020 Nonprofit Kft.re hivatkozva. A többszintes magyar pavilon az Expo 2020 „Mobilitás” kerületében található,
és az egyetlen faszerkezetű épület az egész Perzsa-öböl menti régióban. A pavilon Magyarország vízkincseit mutatja
majd be, az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épületben a látogatók megismerhetik hazánk egyedülálló
vízkészletét, gyógy- és termálvizeit, azok jótékony egészségügyi hatásait.
Dubaj újranyitása példa az európai államok számára, akik szeretnék visszacsábítani a turistákat
Az Arábiai Utazási Vásár idei témája az utazási és turisztikai szektor új hajnala. A vásár fizikai jelenléte pozitív dolgok
eljövetelét jelzi a szektor számára. Ez az első, személyesen is látogatható, a turisztikai szektorral kapcsolatos esemény,
amióta a járvány elkezdődött. Ambiciózus terveket szőnek világszerte a szektor újjáélesztéséért. A távolságtartásra
vonatkozó szabályok miatt egyszerre legfeljebb 11 ezer ember tartózkodhat a színhelyen.
Kilőtt a dubajinak vélt kriptovaluta árfolyama, aztán jött a meglepetés
Egészen különös, szinte már krimibe illő események zajlottak le a kritpovaluta-piacon, mindössze 24 óra alatt. Egy
DubaiCoin nevű kriptovaluta árfolyama ugyanis hatalmas szárnyalásnak indult, miután elterjedt a befektetők körében,
hogy Dubaj városa áll mögötte. Aztán jött a hidegzuhany, amikor ezt a városvezetés cáfolta, a kriptovaluta árfolyama
pedig összeomlott.

Már a gázai újjáépítés körül megy a helyezkedés
Félmilliárd-félmilliárd dollárral segíti Katar és Egyiptom Gáza újjáépítését. Közben az Izrael és a Hamász háborúja után a
térségbe látogató amerikai külügyminiszter szerint „előrelépést értek el” a felek közötti tűzszünet megerősítésében.
A legutóbbi gázai konfliktusban az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszer jobbára megóvta az országot a nagyobb
fizikai károktól és áldozatoktól, a Hamász által uralt Gázában viszont jelentős pusztítást okoztak az izraeli légicsapások.
Az EU meghosszabbította a Szíriával szembeni szankciókat
Az Európai Unió újabb egy évvel, 2022. június 1-jéig meghosszabbította a szíriai rezsimmel és támogatóival szemben
bevezetett szankciókat – közölte az uniós tanács. A Szíriával szembeni jelenleg érvényes szankciók között szerepel
olajembargó, bizonyos befektetésekre vonatkozó korlátozások, a Szíriai Központi Bank vagyoni eszközeinek uniós
befagyasztása, exportkorlátozás azon berendezések és technológiák esetében, amelyek belső elnyomás céljára is
használhatók, illetve amelyek az interneten vagy a telefonhálózaton keresztüli kommunikáció nyomon követésére,
illetve lehallgatására is szolgálhatnak.
Bécsi atomalku: az iráni elnök szerint közel lehet a megegyezés az amerikaiakkal
Ismét az osztrák fővárosban tárgyalnak a bécsi atomalku aláírói, az iráni elnök szerint közel lehet a megegyezés az
amerikaiakkal. Hasszán Rohani szerdai kabinetülésén azt mondta, amennyiben van rá akarat, az iráni atomalkut még az
augusztusban véget érő elnökségének ideje alatt vissza lehet állítani. A mostani már a tárgyalások ötödik fordulója – a
cél, hogy az Egyesült Államok visszalépjen az alkuba és Irán is betartsa a 2015-ös megállapodás feltételeit. A feszültség
azonban továbbra is jelen van a felek közt.
Irak szerint 150 milliárd dollárnyi olajpénzt loptak ki az országból
Szaddam Husszein 2003-as bukása óta mintegy 150 milliárd dollár olajbevételt loptak el és csempésztek ki Irakból –
nyilatkozta az iraki elnök, a korrupció elleni küzdelemre irányuló új törvénytervezet bemutatásakor. Iraknak a nyersolaj
hatalmas exportbevételt hoz. Az idei első negyedévben az ország olajbevétele 15,53 milliárd dollárt (4457 milliárd forint)
tett ki, ami 40 százalékkal több, mint a tavalyi negyedik negyedévben, és 1,5 milliárd dollárral (430 milliárd forint) nőtt
2020 első negyedévéhez képest, ezért nem csoda, hogy az ország elemi érdeke, hogy minél hamarabb kiiktassa a korrupt
ügyleteket és politikusokat a több millió dolláros tranzakciókból.
Marokkói póker a bevándorlókkal
Amint a diplomáciában mindennek, ennek is hosszú időre visszanyúló előzménye van, ahogy erre több politológus is
felhívta a figyelmet. "Marokkó sokszor használja az illegális migrációt Spanyolország és az Európai Unió ellen, különösen,
amikor az ország kereskedelmi vitába keveredett az unióval" - mondta Mohamed Daadaoui, az Oklahoma City egyetem
politológiaprofesszora. Ezzel a vélekedéssel ért egyet Ruth Ferrero Turrión, a madridi Complutense egyetem politológus
professzora is. Turrión szerint Marokkó tisztában van vele, hogy Franciaország támogatja a Nyugat-Szahara ügyében, de
Rabatnak elsősorban az egykori gyarmattartó, Spanyolország támogatását kellene megszereznie.
Háborús készülődés a Níluson – Párizs erősíti pozícióit
Egyiptom és Szudán szárazföldi ereje, haditengerészete és légiereje május 26-án közös hadgyakorlatot kezdett,
Etiópiának szánt figyelmeztetésként. Addisz-Abeba 13,5 milliárd köbméter vizet tervez hozzáadni a Kék Níluson épült
gigantikus gátjának tározójába, márpedig mind Kairó, mind Khartoum attól tart, hogy ez károsan fogja befolyásolni a
Nílus rájuk eső vízhozamát. A három ország közötti tárgyalások áprilisban Kongó fővárosában eredménytelenül zárultak.
Először támadt emberre önállóan egy harci drón
Első alkalommal fordult elő, hogy autonóm harci drón utasítás nélkül fordult emberi célpont ellen – írja a New Scientist
az ENSZ Biztonsági Tanácsának Líbiával foglalkozó szakértői csoportjának egyik jelentése alapján. Az ENSZ
dokumentumaiból annyi derül ki, hogy Líbiában egy autonóm üzemmódba állította KARGU-2 kvadkopter támadta meg
a Halifa Belkaszim Haftár tábornagy vezette, éppen visszavonuló szakadár katonai csoport egyik emberét a polgárháború
idején. A török STM által gyártott harci drón ütközésre robbanni is képes, statikus és mozgó célpontok ellen is bevethető.

Nigéria: több nigériai részesülhet a COVID-19 hitelből
A nigériai háztartások, valamint a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára a Nigériai Központi Bank (CBN) a NIRSAL
Mikrofinanszírozási Bankon keresztül bejelentette a Micro portál újbóli megnyitását a koronavírus okozta káros hatások
leküzdésére. A COVID-19 által érintett kis- és középvállalkozások (kkv-k) és háztartások a hitelkeret segítségével 70 000
dollár összegig juthatnak hitelhez.
Etiópiai Covid-19 helyzet
Az Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint az országban eddig 270 180 koronavírusos esetet regisztráltak,
és 4108-en haltak meg a fertőzés következtében.
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Ausztrália
Ausztráliában bojkott indulhat a Snickers ellen
A csokit Kínában készítik, ez pedig sokaknak nem tetszik. Az ügy TikTokon robbant ki – írja az Index. Emlékeztettek:
egy felhasználó megmutatta a csoki csomagolását, majd feltette a költői kérdést, hogy a többiek tudták-e, hogy a
„Snickerst már nem is Ausztráliában gyártják”? Ezen sokan felháborodtak, és elkezdték letenni a már ismert csokit. A
felháborodás oka szerintünk az lehet, hogy a Mars – ami a Snickerst is gyártja – a második legnagyobb édességgyártó
cég Ausztráliában, a fogyasztók egy része pedig elvárná, hogy az ausztrál cég csokiját Ausztráliában gyártsák.
Meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben
Egy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben, Ausztrália
második legnépesebb városában – jelentették be a helyi hatóságok. A korlátozó intézkedés így a jelenlegi tervek szerint
jövő szerdán éjfélkor jár le az ötmillió lakosú városban, ahol az újabban kappának nevezett, elsőként Indiában
megjelenő variáns terjedését próbálják megakadályozni.
Twerkelő lányok, szivárványos teadélután: elege lett az ausztrál hadügyminiszternek
Megbukni látszanak az ausztrál hadseregben az érzékenyítő programok. A múlt havi, Sydneyben tartott – rendkívül
kínos és zavarba ejtő – táncos katonai esemény után az ausztrál hadsereg valószínűleg háttérbe szorítja az érzékenyítő
és az idővel lépést tartani szándékozó programokat, ha azoknak semmi közük nincs a katonai kiképzéshez és a
nemzetbiztonsághoz. Nagy felháborodást váltott ki ugyanis, hogy egy ausztrál hadihajót twerkelő tánccsapattal
avattak fel áprilisban.
Mindössze 11 új koronavírusost találtak, de az indiai mutáns miatt „kritikus a helyzet” Ausztráliában
Az elmúlt 24 órában 11 új koronavírusos esetet találtak hivatalosan Ausztrália második legnépesebb államában, Victoria
államban, ezzel 51-re nőtt itt az aktív esetek száma – írja a Reuters. A távolról rendkívül alacsonynak tűnő esetszám

miatt ugyanakkor az ausztrálok szigorú lockdownt-t rendeltek el, az egyik feltehetően ragályosabb indiai variáns miatt
aggódnak.
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Új-Zéland
Új-Zélandon bevált a szigor
Új-Zéland határai szigorú lezárásával, gyorsan és szigorúan elrendelt korlátozásokkal viszonylag sikeresen tartotta
kordában a koronavírus terjedését. Az országban a járvány kezdete óta mintegy 30 ezer fertőzöttet fedeztek fel, és
ezernél kevesebben veszítették életüket Covid–19-ben – számolt be az MTI.
Új-Zéland is csatlakozik az Artemis Egyezményhez
Új-Zéland tizenegyedik tagországként írta alá tegnap a NASA Artemis Egyezményét, a hírt alig néhány órája
jelentették be hivatalosan több online fórumon is. Miután Dél-Korea május 18-án elkötelezte magát az amerikai
űrhivatal új keretrendszert biztosító programjának támogatójaként és résztvevőjeként, a tegnapi napon ismét újabb
taggal bővül az aláírók csoportja. A tavaly májusban életre hívott Artemis Egyezményt első körben hét ország
támogatásával indították, és bár Új-Zéland már az Egyezmény kidolgozásának kezdetén is részt vett az
együttműködésben, végül tegnap került pont a csatlakozási folyamat végére.
Az áfa rendszere Új-Zélandon 1.
Új-Zélandon, ha valaki adóköteles tevékenységet kezd el folytatni, akkor két módon válhat az ottani termékszolgáltatás adó (goods and service tax; az európai áfa ottani megfelelője) alanyává. Az első mód az önkéntes
regisztráció, míg a másik – sokkal gyakoribb – eset, amikor a gazdálkodó éves forgalma meghaladja az új-zélandi
dollárban számított 60,000-es forgalmat (1 NZD ~ 206 Ft). A 60,000 dollár természetesen ekkor még nettó módon
számítandó és nem a profitot jelenti, azaz nem lehet vele szemben költséget elszámolni, így, ha az adóalany bevétele
eléri (meghaladja) a küszöböt, akkor köteles az adó hatálya alá bejelentkezni. Aki utólag veszi észre, hogy egy év
viszonylatában átlépte a küszöböt, akkor lehetőség van visszamenőleges hatályú regisztrációra is.
Pusztító árvíz söpört végig Új-Zéland egy részén, több száz embert kellett kimenekíteni
Több száz embert menekítettek ki hétfőn otthonából Új-Zélandon, egyeseket helikopteren, a heves esőzések miatt
keletkezett kiterjedt áradások elől a Déli-sziget, Canterbury régiójában. A hatóságok szükségállapotot hirdettek,
miután a hétvégén és hétfőn egyes helyeken legalább 40 centiméternyi eső hullott. Az előrejelzések szerint hétfő estig
újabb heves esőzések várható - figyelmeztettek a hatóságok.
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