
 

 
 

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 

 
Albánia költségvetési hiánya 29,1 milliárdra (234,5 millió euró) csökkent az első félévben 
Albánia konszolidált költségvetésének hiánya 2021 első félévében 29,1 milliárd lek (276,9 milliárd USD / 234,5 millió EUR) 
volt, alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában mért 38,5 milliárd lek hiány. A konszolidált költségvetési 
bevételek 20,2%-kal növekedtek éves összevetésben a január-júniusi időszakban, elérve a 234,3 milliárd leket, míg a 
kiadások 12,9%-kal 263,4 milliárd lekre emelkedtek. 
 
Az albán bankok profitja elérte a válság előtti szintet 
Az albán bankszektor 7,9 milliárd lek nettó profittal zárta 2021 első öt hónapját, ami 56%-kal magasabb a 2020 azonos 
időszakában elért eredménynél és megközelítőleg azonos szintű, mint 2019-ben, vagyis a válság előtti időszakban. A 
pozitív eredmény egyrészt annak köszönhető, hogy május végére a korábbi 8,2%-ról 7,8%-ra csökkent a nemteljesítő 
hitelek aránya, másrészt pedig annak, hogy nőttek a jutalékokból származó bevételek. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Ausztria 

 
Ausztria-szerte súlyos károkat okozott a vihar 
Salzburgban, Tirolban és Felső-Ausztriában is áradásokat okozott szombat éjszaka a jelentős mennyiségű csapadékkal 
járó vihar, de sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. Tirolban, különösen Kufstein városban 
okozott súlyos károkat a rövid idő alatt leesett nagy mennyiségű csapadék. Felső-Ausztriából is áradásokról érkeztek 
jelentések, több közutat lezártak, mert a lezúduló víztömeg miatt lehetetlenné vált a közlekedés. A fővárost sem kerülte 
el a vihar, a tűzoltókat 500 esethez riasztották. 
 
Ádáz küzdelmet vív Ausztria a delta variánssal szemben 
Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb 
csütörtök este szigorításokról döntött. A tervezett enyhítésekkel ellentétben július 22-étől az éjszakai 
szórakozóhelyeket csak azok látogathatják majd, akiket már beoltottak vagy negatív PCR-teszttel rendelkeznek. Az 
eddig elfogadott gyógyult státusz vagy az antigén gyorsteszt már nem lesz elegendő a belépéshez. A vendéglátásban 
és rendezvényeken - a kontaktkutatás megkönnyítése érdekében - továbbra is megmarad a regisztrációs kötelezettség. 
 
Bécsben továbbra is kötelező a maszkviselés 
Csütörtöktől Ausztria-szerte - az élelmiszerboltok kivételével - nem lesz kötelező a maszkviselés a kereskedelmi 
egységekben. Mivel mind a kancellár, mind az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tartományok 
ennél szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak, ha a járványügyi helyzet úgy kívánja, Bécs polgármestere élt a 
lehetőséggel, bejelentve: a fővárosban nem enyhítenek a jelenleg érvényben lévő maszkviselési szabályokon.     
 
A Havanna-szindróma már Ausztriában szedi áldozatait 
Amerikai tisztségviselők pénteken számoltak be arról, hogy tisztázatlan eredetű megbetegedéseket észleltek az osztrák 
fővárosban akkreditált amerikai diplomaták és más kormányzati alkalmazottak körében. A rejtélyes egészségügyi 
panaszok Joe Biden amerikai elnök januári beiktatása után jelentkeztek, és hasonlóak azokhoz, amelyeket a havannai 
amerikai nagykövetség nagyjából 20 munkatársánál észleltek 2016-ban és 2017-ben. 
 
Koronavírus: évente szükség lehet oltásra az osztrák orvosi kamara elnöke szerint 
A koronavírus-világjárvány megmutatta, hogy az egészségügyi rendszeren nem szabad spórolni, ha Ausztriában 
leépítették volna az ágykapacitást - ahogy azt sokan a járvány előtt követelték -, összeomlott volna a rendszer - 
jelentette ki Thomas Szekeres, az osztrák orvosi kamara magyar származású elnöke szerdán Bécsben. 

https://seenews.com/news/albanias-budget-gap-narrows-to-291-bln-leks-2345-mln-euro-in-h1-748166
https://albaniandailynews.com/news/banks-profit-reach-pre-crisis-level
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ausztria-becs-vihar-tuzoltok-katasztrofa-karesemeny.733109.html
https://www.portfolio.hu/global/20210716/adaz-kuzdelmet-viv-ausztria-a-delta-varianssal-szemben-492878
https://www.portfolio.hu/befektetes/20210720/becsben-tovabbra-is-kotelezo-a-maszkviseles-493364
https://www.portfolio.hu/global/20210720/a-havanna-szindroma-mar-ausztriaban-szedi-aldozatait-amerika-vizsgalatot-indit-a-megbetegedesek-tisztazasara-493220
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210714/koronavirus-evente-szukseg-lehet-oltasra-az-osztrak-orvosi-kamara-elnoke-szerint-492608


 
Osztrák multi döntött úgy, jelentős beruházást hajt végre Magyarországon 
Az elveszített munkahelyek pótlása kulcskérdés a világjárvány gazdasági hatásainak kezelésében - fogalmazott a 
külgazdasági és külügyminiszter a Knapp Hungary Kft. közel hatmilliárd forintos, 1,4 milliárd forint kormányzati 
támogatással megvalósuló beruházását bejelentő sajtótájékoztatón kedden a Veszprém megyei Nemesvámoson. A 
Knapp beruházásáért húsz ország közti versenyt nyert meg Magyarország és Nemesvámos, az osztrák cég 500 
munkahelyet teremt. 
 
Gyorshajtás: könyörtelen szigorítás jön Ausztriában 
Szeptember elsejétől bekeményít Ausztria. Az osztrák rendőrség az eddiginél sokkal szigorúbban fog fellépni a 
gyorshajtókkal szemben. Megszavazta az osztrák parlament a gyorshajtásokra vonatkozó szabályok szigorítását. Aki a 
sebességhatárt 30 km/órával túllépi, annak az eddigi 70 helyett legalább 150 eurót kell fizetnie, a bírság felső határát 
pedig az eddigi 2180-ról 5000 euróra (1,8 millió forint) emelik – írja az origo.hu. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
 

Benelux államok 

 
Továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma a Benelux-államokban 
Továbbra is növekvő tendenciát mutat a koronavírussal újonnan megfertőződöttek száma a Benelux-országokban, 
Belgiumban egy hét alatt 76 százalékkal, Hollandiában 124 százalékkal regisztráltak több fertőzöttet a hét folyamán, 
mint a korábbi hétnapos időszakban, Luxemburgban pedig újabb halálos áldozata van a járványnak. 
 
A belga biztosítók gyors intézkedést ígérnek az árvízkárok kompenzálására 
A Belgiumban július közepén levonult árvíz következtében a kárigények már most meghaladják a 150 millió eurót – 
jelentette ki a belgiumi Assuralia, a belga biztosítók szakmai szövetsége. A teljes kár várhatóan messze meghaladja majd 
ezt az összeget és több száz millió euróra becsülhető. Azok az árvízkárosultak, akik 5.000 eurónál nagyobb kárt 
szenvedtek el, rövid időn belül előleget kaphatnak majd a biztosítóktól. Ezekből az előlegekből fedezhetik a 
legsürgősebb költségeket (pl. ruházat, hűtőszekrény stb.), a többi kár pedig később rendeződhet. Belgiumban legutóbb 
2016-ban voltak nagy árvizek, akkor 27.000 káresetet regisztráltak a biztosítók és a kártérítések teljes összege 143 millió 
euróra rúgott.  
 
Belgium: egységes banki szolgáltatói díjcsomag 60 euró/év áron 
Hosszú ideje egyeztetett egy egységes banki szolgáltatói csomag létrehozásáról a belga versenyhivatal, továbbá a 
Belgiumban működő bankok és pénzintézetek, valamint a belga szövetségi kormány, és most végre sikerült 
kompromisszumra jutniuk. Ezek szerint a "csomagban" szereplő szolgáltatások az alábbiak: évente legalább 24 ingyenes 
pénzfelvétel, évente legalább 60 manuális tranzakció a bankfiókban, számlakivonatok ingyenes nyomtatása stb. Az ár 
évi 60 euró (azaz havi 5 euró). Az egységes szolgáltatói csomag bevezetésének a célja továbbá, hogy a banki tarifák 
esetleges emelését évi 6 eurónál kevesebbre korlátozza. A megállapodás 3 évig érvényes, ezt követően újra egyeztetnek 
majd a feltételekről az ágazati érintettek. 
 
Koronavírus: vörösbe borulhat Hollandia 
A továbbra is meredeken emelkedő holland koronavírus-fertőzési adatok miatt a hágai kormány hétfőn arra szólította 
fel állampolgárait, amennyiben megoldható dolgozzanak újra otthonról. Az ország egésze várhatóan sötétvörös 
besorolást kap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) a fertőzöttséget mutató 
térképén - jelentette az MTI tudósítója. 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210720/osztrak-multi-dontott-ugy-jelentos-beruhazast-hajt-vegre-magyarorszagon-493344
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/gyorshajtas-ausztria-birsag-buntetes.733001.html
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://profitline.hu/Tovabbra-is-emelkedik-a-fertozottek-szama-a-Benelux-allamokban-424836
https://www.hln.be/binnenland/verzekeraars-beloven-snelle-actie-om-schade-watersnood-te-vergoeden-claims-zullen-oplopen-tot-meer-dan-150-miljoen-euro~ae799ac6/
https://www.lesoir.be/384921/article/2021-07-20/un-service-bancaire-universel-60-euros-par
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/koronavirus-vorosbe-borulhat-hollandia.733191.html


Hollandiában az állami támogatás megakadályozta 230.000 dolgozó elbocsátását és 5.300 vállalkozás csődjét 
A holland kormány az elmúlt évben folyamatosan támogatta a munkáltatókat, ennek köszönhetően 230.000 
munkahelyet sikerült megőrizni az országban és mintegy 5.300 vállalkozás is működőképes maradt és elkerülte a csődöt 
– áll a holland Rabobank közleményében. A támogatás lehetővé tette a munkaadóknak, hogy az alkalmazottak 
alacsonyabb óraszámban dolgozzanak az elbocsátás helyett. A holland pénzintézet az idei évben 5,7%-os 
munkanélküliséggel számol, 2022-ben pedig 4,2%-kal. Amennyiben új megszorító intézkedések nem történnek a 
jövőben, úgy a cégek csődhulláma elkerülhető lesz az idén, ugyanakkor a vendéglátásban, a kulturális szektorban és a 
kiskereskedelemben változatlanul komolyak a gazdasági nehézségek Hollandiában.   
 
Az EB ismét jóváhagyta a KLM holland nemzeti légitársaság állami támogatását 
A brüsszeli Európai Bizottság másodszor is jóváhagyta a holland állam által, a KLM légitársaságnak nyújtott 3,4 milliárd 
eurós támogatást. Július elején az Európai Bíróság hozta meg azt a határozatát, amelyben nem engedélyezi az állami 
támogatást, tekintettel a szigorú piaci versenyszabályokra. A koronavírus járvány kitörését követően az EB ideiglenesen 
felfüggesztette az európai versenyszabályokat, amelyek tiltják a vállalatoknak nyújtott állami támogatást, mindez a 
tagállamok egyetértésével történt. Ezzel a lépéssel hátrányos helyzetbe kerültek a piaci alapokon működő 
légitársaságok, így pl. a Ryanair is, aki ezt követően számos pert indított az ügyben az EB ellen, de csak a portugál TAP 
és a holland KLM esetében hozott számára kedvező döntést az Európai Bíróság. A Bizottság ezt a döntést felülbírálva 
hagyta most újból jóvá a KLM állami támogatását.  
 
Meglepő tapasztalatokhoz jutott az Északi-tengeren úszó napelemes erőmű 
Másfél évnyi vízben lebegés után levonta az első konzekvenciákat a holland kísérletező társaság. Az eredmény meglepő. 
A PV Magazine írta meg, hogy a holland Oceans of Energy (OoE) nevezetű társaság közreadta, milyen mérleget vontak 
az északi-tengeri kísérletük után. A 18 hónapos megfigyelés első tapasztalata az, hogy a napelemek sokkal jobban bírják 
a hullámzást és a hánykolódást, mint azt korábban gondolták. 
 
Luxemburgban az első félévben 647 cég jelentett csődöt 
A luxemburgi bíróságok júniusban 136 gazdasági társaság megszüntetését jelentették be, ennek következményeként 
2021 első félévében 8%-kal több csődöt regisztráltak az országban a válság előtti 2019 első félévéhez képest. A 
luxemburgi Statisztikai Hivatal (Statec) adatai szerint a csőd által leginkább érintett vállalatok továbbra is a 
holdingtársaságok és befektetési alapok (27%), továbbá a kereskedelmi ágazat (21%), és az építőipar (10%) területén 
jellemzőek. Kevésbé érintettek a tudományos és műszaki terület (5%), az igazgatási szolgáltatások (4%), valamint az 
ingatlanközvetítés (4%).  
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu  
www.hln.be 
www.lesoir.be  
www.napi.be  
www.nu.nl 
www.telegraaf.nl  
www.wort.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Egyre több a kétség Bosznia uniós tagjelöltté válásával kapcsolatban 
Az Európai Unió, valamint Bosznia-Hercegovina vezetői találkoztak Brüsszelben, hogy értékeljék az ország uniós 
csatlakozásra való felkészültségét. Sokan úgy vélik, a csatlakozás egyre távolabb kerül. A tárgyalások hátterében 
megfigyelhető volt a további bővítéssel kapcsolatos növekvő kétkedés, mivel az EU áprilisi nem hivatalos diplomáciai 
feljegyzése aggodalmakat ébresztett Boszniában Brüsszel elkötelezettségét illetően. Annak ellenére, hogy most 
biztosították: az EU ragaszkodik a balkáni ország európai uniós perspektívájához, Josep Borrell, az EU külpolitikai 
főképviselője emlékeztette a szarajevói kormányt, hogy Boszniának még mindig sok a feladata. 

https://www.nu.nl/economie/6145915/steun-voorkwam-zon-230000-werklozen-en-5300-faillissementen.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/958770617/brussel-opnieuw-akkoord-met-staatssteun-klm
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/napelem-eszaki-tenger-tapasztalatok-hollandia-beruhazas-szeleromu-uszo-napelem.733100.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/napelem-eszaki-tenger-tapasztalatok-hollandia-beruhazas-szeleromu-uszo-napelem.733100.html
https://oceansofenergy.blue/
https://www.wort.lu/fr/economie/vie-des-entreprises-647-faillites-prononcees-en-six-mois-60f14dfede135b923684e7f7
http://www.profitline.hu/
http://www.hln.be/
http://www.lesoir.be/
http://www.napi.be/
http://www.nu.nl/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.wort.lu/
https://hu.euronews.com/2021/07/13/egyre-tobb-a-ketseg-bosznia-unios-tagjeloltte-valasaval-kapcsolatban


Több mint 600 vállalat ment csődbe a Bosznia-hercegovinai Föderációban a pandémia alatt 
A Bosznia-hercegovinai Föderációban (FBiH) több mint 3000 vállalatnak nincs elég alkalmazottja, és csaknem 600 
vállalkozás szűnt meg a koronavírus-járvány idején. 2020 végén összesen 23 244 vállalat működött FBiH-ben, ami 584-
gyel kevesebb, mint 2019-ben. Az elemzés szerint a munkavállalók száma 16 704-gyel, vagyis 4,57 százalékkal csökkent 
2020-ban az előző évhez képest. 
 
A Bosznia-Hercegovinában eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a félmilliót az év első 5 hónapjában 
A 2021. januártól májusig tartó időszakban 240 433 turista érkezett Bosznia-Hercegovinába, ami 29,1%-kal magasabb 
2020 azonos időszakához képest, a vendégéjszakák száma pedig 23,5%-kal, 557 667-ra nőtt. 93%-kal emelkedett a 
belföldi turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma, míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák 
száma 18,6%-kal csökkent. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
 

Bulgária 

 
Bulgária: máris visszakozott a választáson győztes párt vezetője 
Bulgáriában visszavonta jelöltjét a kormányfői tisztségre július 15-én az előre hozott parlamenti választásokon győztes 
Van Ilyen Nép (ITN) nevű párt vezetője, Szlavi Trifonov, miután heves bírálatok érték. A népszerű előadóművész sokakat 
meglepett azzal, hogy közvetlenül a választásokat követően azonnal kisebbségi kormány megalakítását kezdeményezte 
anélkül, hogy tervéről konzultált volna a többi ellenzéki párttal. Az ITN – amely a tavaly nyári kormányellenes tüntetések 
nyomán jött létre – azt hirdeti, hogy célja a kormányzó politikai elit leváltása. A bolgárok július 11-én alig több mint 100 
nap alatt másodszor választottak új parlamentet. Az ITN a voksok 24,08%-át szerezte meg, 65 mandátumhoz jutva a 
240 tagú törvényhozásban. Trifonov most azt is bejelentette: úgy döntött, hogy kiigazítja az általa korábban 
egyoldalúan felállított kisebbségi kormány összetételét. 
 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 106,3 milliót eurót tett ki a január-májusi időszakban 
Bulgária folyó fizetési mérlegének hiánya 106,3 millió eurót (125,2 millió dollár) tett ki a január-májusi időszakban, 
szemben az előző év azonos időszakának 318,4 millió eurós többletével. A folyó fizetési mérleg hiánya az év első öt 
hónapjában a 2021-re tervezett bruttó hazai termék (GDP) 0,2%-ának felelt meg. 2020 első öt hónapjában a többlet a 
tavalyi GDP 0,5%-ának felelt meg. 
 
A bolgár munkanélküliségi ráta júniusban történelmi mélypontra, 5,2%-ra csökkent 
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta júniusban rekordalacsony szintre 5,2%-ra csökkent, ami havi 
összevetésben 0,5%-os, éves viszonylatban pedig 3,1%-os visszaesést jelent. Júniusban 170 716 munkanélkülit tartottak 
nyilván - 1531-vel kevesebbet 2021 májusához képest és 102 651-gyel kevesebbet, mint 2020 júniusában. 
 
Bulgáriában 2,7%-kal nőttek a fogyasztói árak júniusban 
Bulgáriában a fogyasztói árak a májusi 2,5%-os emelkedést követően júniusban éves szinten 2,7%-kal nőttek. Havi 
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak júniusban 0,2%-kal csökkentek, miután az előző hónapban 0,1%-kal 
emelkedtek. A legnagyobb, 12,8%-os éves áremelkedést a közlekedési ágazatban regisztrálták, amely a harmadik 
legjelentősebb tétel a fogyasztói kosárban. 
 
Eladja bulgáriai cégrészesedését az ANY Biztonsági Nyomda 
Az ANY Biztonsági Nyomda eladja bolgár leányvállalatának 50 százalékos tulajdonrészét. A társaság már alá is írta az 
erről szóló szerződést, amelynek értelmében megválik a Direct Services o.o.d. társaságban lévő 50 százalékos 
pakettjétől. Az értékesítési szerződés vételára kétmillió euró. A tranzakció lezárásának feltétele a bolgár hatóságok 
tulajdonosváltási bejegyzése, ami várhatóan 2021. július végéig megtörténik. 
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Bulgáriában épít üzemet a német elektromosautó-gyártó 
A Next.e.Go Mobile német elektromos autógyártó startup cég 140 millió eurót költ autógyár építésére Bulgáriában. Az 
északi országrészben található Lovecs városában építik fel két év alatt a gyárat, ahol mintegy ezer embert 
foglalkoztatnak majd. Az állam három részletben, összesen 34 millió euró támogatást nyújt a terv megvalósításához. Az 
első részletet akkor folyósítják, amikor beindul a termelés, az utolsó részletet pedig akkor, amikor az eladás eléri az évi 
20 ezer járművet. 
 
Bulgária megkezdte a Balkán leghosszabb alagútjának építését 
Bulgária megkezdte a Balkán leghosszabb alagútjának építését a Szófia és Burgasz városa közötti vasút részeként. Az 
alagút Szófiától körülbelül 30 km-re található a hegyekben, és 6,8 km hosszú lesz. Ez egy nagy projekt része, amelynek 
célja a Szófiától Burgaszig tartó vasút korszerűsítése, amelyet 15 éve építenek. Remélhetőleg 2030-ra fejezik be. A 
költségeket az EU Közlekedési Operatív Programja biztosítja. Az alagút építésére vonatkozó szerződés költsége 300 
millió euró, az építkezést az új isztambuli repülőtér építésében részt vevő török cégek végzik. 
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Csehország 

 
Magyarország újabb 204 ezer adag Pfizert ad Csehországnak 
A kormány tekintettel a koronavírus világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre, 204 750 adag 
Comirnaty, azaz Pfizer-vakcina kölcsönbe adásáról döntött a Cseh Köztársaság részére.  
 
A fiatalok alacsony átoltottsága miatt aggódnak a csehek 
Előzetes bejelentési kötelezettség fogja terhelni jövő hétfőtől az ezernél több résztvevővel számoló 
tömegrendezvények szervezőit Csehországban – döntött hétfőn a cseh kormány. A szigorításra azért van szükség, mert 
a koronavírus veszélyesnek ítélt delta variánsa döntően a fiatalok körében terjed. 
 
Csehországban mostantól mindenki viszonylag egyszerűen megnézheti, mennyi lesz a nyugdíja 
A cseh társadalombiztosító elindította az előzetes nyugdíjkalkulátorának tesztverzióját. A rendszert rögtön le is 
tesztelték a helyi lapok, és a Seznam Zpravy például azt a címet adta a cikkének, hogy mindenki készüljön fel a 
legrosszabbra – hiszen sokan várhatóan egy olyan előzetesen kalkulált összeget fognak kapni, amely messze nem fedezi 
a jelenlegi kiadásukat. 
 
Csehországban már regisztráció nélkül is részt lehet venni a koronavírus elleni oltáson  
A cseh kormány hétfőn az első és a második vakcina közti idő lerövidítéséről is tárgyalni fog. Azoknak a személyeknek, 
akik nem regisztráltak előre az oltásra, Prágában két oltópont fog a rendelkezésükre állni. Adam Vojtěch egészségügyi 
miniszter szerint a kormány ezzel a lépéssel közelebb szeretné hozni az emberekhez az oltást, és olyan személyeket 
próbál rábírni a védőoltás beadatására, akik eddig valamilyen oknál fogva még nem regisztráltak. 
 
Csökkent a munkanélküliség Csehországban 
Júniusban 3,7 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban a májusi 3,9 százalékról - közölte a cseh munkaügyi 
hivatal pénteken Prágában. Az állást keresők száma 273 ezerre csökkent, ami mintegy 12 500-zal kevesebb, mint 
májusban. A szabad állások száma 9 ezerrel 355 600-ra emelkedett. Piaci elemzők a munkanélküliség csökkenését a 
koronavírus-járvány gyengülésének, valamint a hiányzó külföldi munkaerőnek tulajdonítják. A munkapiacot 
befolyásolják a szezonális munkák, elsősorban a vendéglátóiparban, a szolgáltatásokban, az építőiparban és a 
mezőgazdaságban. Ugyanakkor fokozatosan megszűnnek a cseh gazdaságot korlátozó intézkedések is. 
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Egyesült Királyság 

 
A britek fizetnek a franciáknak, csak ne engedjék át az illegális bevándorlókat 
Az Egyesült Királyságba illegálisan érkező migránsok számának csökkentését célzó megállapodást írt alá London és 
Párizs, aminek keretében a britek 62,7 millió euróval (22,5 milliárd forinttal) támogatják a francia partokon járőröző 
rendőrök munkáját, illetve állománybővítésüket. A Politico írása szerint naponta több száz bevándorló érkezik a La 
Manche csatornán keresztül az angliai Dover környékére. A Times összesítése szerint az idén mintegy 8500 ember 
csónakázott át az Egyesült Királyságba Franciaországból. 
 
Mégis karanténba kell vonulnia Boris Johnson-nak 
Az előírásoknak megfelelően elkülönítésbe vonult Boris Johnson brit miniszterelnök, miután Sajid Javid egészségügyi 
miniszter koronavírus-szűrési lelete pozitív lett. Johnson londoni hivatalának vasárnapi közlése szerint ugyanebből az 
okból Rishi Sunak pénzügyminiszter is karanténba vonult. 
 
A Brexit és az újranyitás döntheti romba az Egyesült Királyság építőiparát 
Az építőiparban tapasztalható munkaerőhiány továbbra is nagyon jelentős az Egyesült Királyságban. Az ország 
statisztikai hivatala szerint az idei második negyedévben 33 ezer betöltetlen állás volt a szektorban, ami az elmúlt 20 év 
második legmagasabb értéke - írja a Constructionnews. 
 
Megszűntek a korlátozások Angliában, de Johnson óvatosságra int 
A brit kormány terveinek megfelelően megszűnt hétfőn a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt 
utolsó jogi korlátozások zöme Angliában. Boris Johnson miniszterelnök hétfői felhívásában ugyanakkor további 
óvatosságot és elővigyázatosságot kért a lakosságtól. 
 
Magyarország továbbra is a sárga országok listáján marad a briteknél 
Jövő hétfőtől Bulgária átkerül az angliai utazási lista zöld kategóriájába, vagyis az Angliába érkezők számára 
karanténkötelezettségtől mentesített országok csoportjába a brit közlekedési minisztérium szerda esti ismertetése 
szerint. Ez azt jelenti, hogy Máltával együtt immár két EU-tagország lesz a brit kormány zöld utazási listáján, 
Magyarország azonban továbbra is a karanténkötelezett sárga országok kategóriájában maradt. 
 
Megadóztathatják a cukros és sós élelmiszereket Nagy-Britanniában 
A brit Nemzeti Élelmezési Stratégia tanulmányt készített arról, hogyan lehetne a briteket az egészségesebb életmód 
irányába terelni. A brit Nemzeti Élelmezési Stratégia célja az, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek is 
lehetőségük legyen egészségesebb életmódot folytatni, megelőzve ezáltal az egészségügyi intézmények 
leterheltségét. Céljaik között szerepel, hogy a háziorvosok receptre írják fel a gyümölcs- és zöldségfogyasztást 
alacsonyabb jövedelmű betegeik számára, ezzel is motiválva őket az egészségesebb táplálkozásra, illetve adót vetnének 
ki a magas cukor- és sótartalmú feldolgozott élelmiszerekre. Az élelmiszeripar figyelmeztetett arra, hogy az új adók az 
élelmiszerárak drágulását eredményezhetik – számolt be róla BBC. 
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Kockázatot lát a felhőszolgáltatókban a Bank of England 
Az Amazon, a Microsoft, a Google és a társaik a távmunkára való átállás miatt rengeteg banki megbízást kaptak a 
pandémia idején, és a kiszervezési trend tovább folytatódik. A pénzügyi stabilitást kockáztatja, hogy a pénzügyi szektor 
szereplői egyre több bizalmas, banktitkot képező anyagot bíznak külső tárhelyszolgáltatókra – figyelmeztet a Bank of 
England (BoE), amely nincs feltétlenül meggyőződve a felhőszolgáltatók titokmegőrző képességéről, főként a 
szaporodó kibertámadások közepette. 
 
Megvágja a nemzetközi segélyeket az Egyesült Királyság 
Megszavazta a brit parlament alsóháza, hogy körülbelül négymilliárd fonttal, a GDP 7 ezrelékéről 5 ezrelékre 
csökkentsék a világ legszegényebb országainak és válságövezeteinek szánt nemzetközi segélyalapot. A javaslat 
következményeként számos projektet kell megszüntetni, az ellenzéki Munkáspárt szerint akár százezer ember is 
éhezhet a segítség elmaradása miatt. A törvény ellen még a kormányzó toryk egy része is felszólalt, de a kormányfő 
szerint amikor a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt az államadósság évtizedek óta nem látott szintre 
emelkedett, muszáj takarékoskodni. 
 
Úgy lazítanak a britek, hogy a tudósok napi 200 halálesetre figyelmeztetnek 
Többszöri halasztás után a jövő héttől feloldja a legtöbb korlátozást a brit kormány – jelentette be Boris Johnson 
miniszterelnök hétfőn. Pedig a kormányfő szerint a tanácsadók arra figyelmeztetik, hogy a delta variáns miatti újabb 
hullámban hamarosan megint napi 200 halálos áldozattal kell számolni - írja a Guardian. 
 
Az oltások hatékonyságát igazolja a brit harmadik hullám 
Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a brit felnőttek 87,1 százalékát már beoltották a vakcina első 
adagjával. A kormány célkitűzése az, hogy július 19-ig a teljes brit felnőtt lakosság megkapja az első oltási dózist, de a 
jelenlegi trend alapján ez nem fog sikerülni. 
 
Enyhülnek a sárga kategóriás országokra érvényes brit utazási korlátozások 
Július 19-től nem kell karanténba vonulniuk azoknak a Nagy-Britanniában élő utazóknak, akik a brit kormány által a 
sárga, vagyis fokozott járványkockázatú kategóriába sorolt országokból, köztük Magyarországról térnek vissza 
Angliába, és a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát – jelentette be 
csütörtökön Grant Shapps brit közlekedési miniszter. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedóniában megkezdődött a tömeges oltás 
Tömeges oltás kezdődött Észak-Macedóniában kedden, a szakemberek már nemcsak az egészségügyi 
intézményekben, hanem kilencven település sportlétesítményeiben, vásárcsarnokaiban várják a koronavírus elleni 
védőoltásra jelentkezőket. Venko Filipce egészségügyi miniszter kijelentette: most az elsődleges cél az, hogy minél több 
embert beoltsanak, a kormány egyelőre nem gondolkodik újabb korlátozó intézkedéseken. 
 
Júniusban 2,7%-os volt az infláció Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában az átlagos éves fogyasztói infláció a májusi 3%-ról júniusban 2,7%-ra gyorsult. Havi 
összehasonlítás alapján Észak-Macedóniában júniusban 0,5%-kal nőttek a fogyasztói árak, miután májusban 0,7%-kal 
emelkedtek. 
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Észak-Macedóniában júniusban éves szinten 5,4%-kal nőtt a munkanélküliek száma 
Észak-Macedóniában június végén 140 674 munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi központokban, szemben az egy 
évvel korábbi 133 455-tel. Havi összehasonlítás alapján a munkanélküliek száma júniusban 1,9% -kal csökkent. 
 
Nőtt az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma májusban 
Az előző évi 183-ról 17 527-re nőtt az Észak-Macedóniában látogató külföldi turisták száma májusban, míg a külföldiek 
által az országban eltöltött vendégéjszakák száma a 2020 májusában regisztrált 2744-ről idén májusban 41 204-re 
emelkedett. A külföldi turisták 19,9%-a Szerbiából, 8,2%-a Koszovóból, 7,4%-a pedig Törökországból érkezett. 
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Franciaország 

 
Franciaországban megkezdődött a járvány negyedik hulláma 
Franciaországban megkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma - közölte Gabriel Attal francia 
kormányszóvivő hétfőn este, a kabinetülést követően. Bejelentette, hogy a kormány hétfőn változtatásokat hajtott 
végre a járvány elleni stratégiájában, többek között meghatározatlan ideig mérsékelt összegű bírságokat alkalmaznának 
a szabályszegő üzletekkel szemben.  
 
Újra látogatható az Eiffel-torony 
A második világháború óta most volt a legtovább zárva a látványosság, kilenc hónapja láthatták utoljára a turisták. A 
kimaradás miatt az üzemeltető Sete 60 millió eurós segélyt vár a kormánytól. Az Eiffel-torony pénteken nyitja meg újra 
a kapuit a látogatók előtt, ám a távolságtartási szabályok miatt csak napi 13 ezer turistát fogad, ami a korábbi kapacitás 
fele nagyjából – írja a France24. 
 
Franciaországban súlyosan büntetik a nem regisztrált Airbnb hirdetéseket 
Az Airbnb platformnak a 2008-as alapítása óta számos szabályozás megváltozásával kellett szembenéznie, különösen 
Franciaországban, ahol a nagy ingatlanpiaci nyomással rendelkező városok erősen küzdenek az ilyen jellegű ingatlan-
bérbeadás ellen. 
 
Az Ile-de-France régió a gazdasági válság által leginkább sújtott terület Franciaországban 
Franciaországban az egészségügyi és gazdasági válság kirobbanása óta megnőtt a munkahelyvédelmi tervek és akciók 
száma, ami a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatás ellenére emelkedett meg, 2020-ban 77%-kal több volt, mint az 
előző évben, 2021 első negyedévében pedig 55%-kal növekedett. A válság kezdete óta összesen 1.050 esetet 
regisztráltak. A munkahelyvédelmi tervek és akciók leginkább a ruházati és textilipart, a szállodai és vendéglátóipart 
érintik, területileg pedig a Párizs és környéke Ile-de-France nevű régióját, ahol az esetek egyharmadát regisztrálták.  
 
A franciák fejenként átlagosan 1.505 eurót terveznek nyaralásra költeni az idén 
A járvány és a gazdasági válság ellenére sem hajlandóak a franciák lemondani a nyári vakációról - derül ki a francia 
Cetelem piackutató intézet legfrissebb jelentéséből. Átlagosan a franciák 1 főre vetítve 1.505 eurós nyaralási büdzsével 
számolnak, az egyedülállók 1.200, a kétgyermekes családok esetében 1.700, míg a négygyermekeseknél 2.000 euró az 
1 főre tervezett költségkeret.  
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.vg.hu 
www.turizmus.com  
www.lemonde.fr  
www.lefigaro.fr  
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Horvátország 

 
A horvátok meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket 
Horvátország július 15-től 31-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő 
járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. 
A válságstáb közleménye szerint a kávéházak számára továbbra sem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő 
vendégeket szolgálhatnak ki. Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben. Egy kapcsolódó hír szerint a zágrábi 
kormány döntése értelmében mindenki ingyen felveheti a koronavírus elleni oltást Horvátországban - még azok is, 
akiknek nincs betegbiztosításuk, köztük a külföldi turisták is. 
 
Elfogadták a horvát helyreállítási tervet 
Elfogadta a horvát helyreállítási tervet az Európai Bizottság. Az ország 6,3 milliárd euró támogatást kap a helyreállítási 
és rugalmassági európai uniós pénzeszköz keretében, amely 2,9 százalékos GDP-arányos növekedést jelent a 
gazdaságnak és 21 ezer munkahelyet teremt 2026-ig. Már csak az Európai Tanács jóváhagyása van hátra, majd 
megkezdődhet a valódi munka, a végrehajtás. 
 
Horvátországban 2%-kal nőttek a fogyasztói árak júniusban 
Horvátországban a fogyasztói árak júniusban éves szinten 2%-kal emelkedtek, miután a májusi 2,1%-kal nőttek. Havi 
összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex júniusban alacsony volt, a májusi marginális, 0,1%-os emelkedést követően. 
 
Horvátországban 7,5%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta júniusban 
Horvátország regisztrált munkanélküliségi rátája júniusban 7,5%-ra csökkent a májusi 8,2%-ról. Júniusban a 
horvátországi munkanélküliek száma 126 232 volt, ami 8,5%-os csökkenést jelent havi szinten és 16,2%-kal kevesebb, 
mint egy évvel korábban. 
 
Nőtt a Horvátországba látogató külföldi turisták száma májusban 
A Horvátországba látogató külföldi turisták száma májusban elérte a 275 ezret, ami 243 ezerrel több, mint tavaly 
májusban, mivel a koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások enyhültek, de messze a 2019-es szint alatt 
maradnak. A pandémiát megelőző, 2019. májusi szinthez képest a külföldi turistaérkezések száma 80%-kal, a 
vendégéjszakák száma pedig 73%-kal volt alacsonyabb idén májusban. 
 
FORRÁS: 
https://444.hu/2021/07/17/horvatorszagban-beoltjak-a-turistakat-is 
https://index.hu/ 
https://nepszava.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Írország 

 
Járványügyi helyzetkép, uniós Covid-igazolvány 
A delta-variáns terjedése miatt megemelkedett a fertőzöttek száma Írországban, ami a járvány negyedik hullámának 
kezdetét jelentheti. Írországban az uniós Covid-igazolvány július 19-én lépett hatályba. A digitális Covid-igazolvánnyal 
rendelkező utasokra, abban az esetben, ha az EU valamely tagállamából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából vagy 
Svájcból érkeznek Írországba, nem vonatkozik a karanténkötelezettség és nem szükséges utazás előtti PCR tesztet 
végezniük, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency) által elfogadott oltások 
valamelyikével vannak beoltva.  
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Ír pénzügyminiszter: Írország nem tudja támogatni a jelenlegi globális adóreform-javaslatokat 
Írország évek óta arra hivatkozva tiltakozott az EU adóreform kísérletei ellen, hogy az OECD által koordinált szélesebb 
reformprojektet preferálja. Azonban az ír kormány úgy döntött, hogy eláll az OECD-szintű megállapodástól. Az ír 
kormány az adópolitikát attól teszi függővé, hogy elfogadja-e a Kongresszus a Biden-kormány adóreformját. Az 
amerikai pénzügyminiszterrel való tárgyalását követően az ír pénzügyminiszter elmondta, hogy Írország „nem lehet 
részese a jelenlegi globális adóreform-javaslatoknak” a jelenlegi felételek alapján. Írország nem tudja támogatni a 15%-
os minimális adómértéket. 
 
Kormányzati prioritás a lakhatási válság megoldása 
Az elkövetkezendő időszak kormányzati tőkekiadásainak középpontjában a lakhatási projektek állnak. Michael McGrath 
közkiadásokért felelős miniszter és Paschal Donohoe pénzügyminiszter nyilatkozata alapján a tőkekiadások a tervek 
szerint 8,5%-kal növekednek, a folyó kiadások pedig 4,45%-kal. A tőkekiadások 50 milliárd eurót tesznek majd ki a 2022 
és 2025 közötti négy éves időszakban, szemben a 2018 és 2021 közötti 30 milliárd euróval. Ennek a növekedésnek a 
jelentős részét lakhatási megoldásokra különítik el összhangban a kormányzati politika kiemelt prioritásával, ami a 
lakhatási válság kezelésének minősíthető. 
 
Friss GDP adatok: 5,9 %-kos növekedés 2020-ban 
Az ír Központi Statisztikai Hivatal (CSO) frissített adatai szerint a GDP 5,9%-kal nőtt 2020-ban. Korábban 3,4%-ot 
közöltek, azonban ekkor teljeskörű adatok még nem álltak rendelkezésre. A nagymértékű GDP növekedés az export 
9,5%-os, csaknem 500 milliárd euró értékű növekedésének köszönhető.  
 
Írországban is megnyit a beltéri vendéglátás 
Július 26-ra tervezik a vendéglátóipari egységek beltéri részének újranyitását. Írország az egyetlen ország Európában, 
ahol az éttermek beltéri része még nincs megnyitva a beoltottak számára sem. 
 
FORRÁS: 
www.irishtimes.com 
www.independent.ie 
www.thejournal.ie 

 

Koszovó 

 
Csak újbóli találkozóról sikerült megállapodni a szerb-koszovói tárgyalásokon 
A Szerbia és Koszovó kapcsolatának helyreállítását célzó párbeszéd július 19-i fordulóján kevés előrelépést sikerült 
elérni, a felek nagyon eltérő megközelítést vázoltak a két ország közötti kapcsolatok javítására. A megbeszélésen 
Miroslav Lajcák, Aleksandar Vučić szerb elnök, valamint Albin Kurti koszovói miniszterelnök mellett Josep Borrell, az 
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője vett részt. A felek megállapodtak abban, hogy főtárgyalóik havonta 
tartanak megbeszéléseket Brüsszelben az Európai Unió támogatásával az aktuális kérdések megoldása, és adott 
esetben a magas szintű találkozók előkészítése céljából. Ezen kívül Vučić és Kurti megállapodtak abban, hogy 
szeptemberben újra találkoznak Brüsszelben. 
 
Koszovóban az éves infláció júniusban 2,4%-ra gyorsult fel 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) júniusban éves szinten 2,4%-kal emelkedett, miután májusban 2%-
kal bővült. Havi összehasonlítás alapján a HICP júniusban nem változott, miután az előző hónapban 0,2%-kal csökkent. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://seenews.com/ 
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Lengyelország 

 
Megszűnik az Opel Astra gyártása Lengyelországban 
December elején, több mint 20 év után véget ér az Opel Astra gyártása a lengyelországi Gliwicében, ezt követően már 
csak a csoport haszongépjárművei készülnek majd az ottani üzemben - írja a g7.hu. 
 
Lengyelország módosított a belépési szabályokon 
Július 17-én új szabályok léptek érvénybe a Lengyelországba való belépésnél. Minden érkezőnek kötelező kitölteni az 
elektronikus Traveler Location Cardot – közölte a RMF24 rádió. 
 
Kicselezné a kormányt a legnagyobb lengyel áruházlánc 
Lengyelország legnagyobb áruházlánca, a portugál tulajdonú Biedronka, hasonlóan versenytársaihoz boltjai egy 
részében diszkréten meg akarja kerülni a vasárnap zárva tartás tilalmát. Ehhez a szabályozás ismert kiskapuját 
használnák ki. 
 
Lerohanták a németek Lengyelországot 
Egy német utazási iroda arról számolt be, hogy rövid ideig tartó belföldi és a szomszédos országokban irányuló külföldi 
útjaik iránt robbanásszerűen nőtt a kereslet az elmúlt hónapokban. A németek a közelbe és rövid időre akarnak utazni, 
ami azt jelenti, hogy Lengyelországba tartanak - írta a Rzeczpospolita. A 2019-es év azonos időszakához képest 300 
százalékkal nőtt a rövid utakat szervező Kurz-mal-weg német portál forgalma.  
 
Felpörög a járványüzemmód a lengyeleknél 
Túlságosan hatásosra sikerült Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök beszéde a koronavírus-járvány következő 
hullámáról, amit őszre várnak Lengyelországba. Nem akarják, hogy a csapás felkészületlenül érje az országot. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.life.karpat.in.ua 
 

Montenegró 

 
Közel lehet a megállapodás, Montenegró kikerülhet a kínai adósságcsapdából 
Jakov Milalovic, Montenegró pénzügyminisztere kijelentette, hogy néhány hét múlva születhet meg a végső 
megállapodás a kínai adóssághelyzet megoldására. A pénzügyminiszter elárulta, hogy alapvetően az volt a cél, hogy 
olyan új hitelkonstrukcióba lépjenek, amelynek kevesebb, mint egy százalék a kamata. Elmondása szerint jelenleg 
három lehetőséget vizsgálnak. Az első szerint újrafinanszírozzák az adósságot, vagyis a meglévő hitelszerződés helyett 
egy újat kötnek, kedvezőbb feltételekkel. A második lehetőség az adósságcsere, ezzel lényegében a nyugati partnerek 
kifizetnék Kínának az adósságot, Montenegró pedig nekik tartozna, ugyanazon feltételek mellett. A harmadik pedig 
ennek egyfajta keveréke lehet. 
 
A montenegrói Telenor megvásárlásáról írt alá előzetes megállapodást a 4iG 
A 4iG Nyrt. nem kötelező érvényű előzetes megállapodást kötött a PPF Telecom Grouppal Montenegró piacvezető 
mobilszolgáltatója, a Telenor d.o.o. Podgorica (Telenor Montenegro) 100 százalékos részvénycsomagjának 
megszerzésére. A közlemény szerint a Telenor Montenegro 338 ezer előfizetővel, 150 bázisállomással és a lakosság több 
mint 98 százalékát elérő 4G lefedettséggel rendelkezik. A társaság átvilágítását követően az ügylet sikeres lezárásának 
feltétele, hogy a montenegrói hatóságok is jóváhagyják a tulajdonszerzést. 
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Júniusban 2,4%-kal nőttek a fogyasztói árak Montenegróban  
Montenegróban júniusban – a májusihoz hasonlóan – 2,1%-kal nőttek éves szinten a fogyasztói árak. Havi 
összehasonlítás alapján az árak júniusban 0,2%-kal emelkedtek a májusi 0,3%-os növekedést követően. A legnagyobb, 
4,1%-os havi áremelkedést a szállodák és éttermek szegmensében mérték. 
 
Júniusban 24%-ra csökkent a munkanélküliség Montenegróban 
Montenegróban a munkanélküliségi ráta június végén 24%-ra csökkent az előző hónapban regisztrált 24,3%-ról, 
ugyanakkor jelentősen nőtt a 2020 azonos időszakában mért 17,83%-hoz képest. 2021 június végén a munkanélküliek 
száma 1,2%-kal, 55 703-ra csökkent májushoz képest. 
 
FORRÁS: 
http://businessonline.prim.hu/ 
https://liner.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Németország 

 
Tranzitálás Németországon keresztül Magyarország felé 
A tranzitálás szempontjából fontos, hogy a német hatóságok járványügyi besorolása alapján milyen kategóriába tartozik 
a kiindulási ország. A rizikóterületek három kategóriájából (rizikóterület – magas fertőzöttségű terület – vírusvariáns 
terület) a vírusvariáns területre vonatkoznak a legszigorúbb előírások, jelenleg ide tartozik pl. Portugália és az Orosz 
Föderáció (június 29. 00:00 órától), Nagy-Britannia, India, Brazília és több dél-afrikai ország. 
 
Szükségállapotot hirdettek Bajorország egy részén 
Az árvíz miatt szükségállapotot hirdettek Bajorország délkeleti részén - jelentette az MTI a német válságkezelés stábra 
hivatkozva. A Traunstein városában szombaton este elrendelt szükségállapot Berchtesgaden járás területét érinti. 
Különösen nehéz a helyzet Berchtesgaden és Bischofswiesen településeken. Számos házat elöntött a víz. A lakosoknak 
azt tanácsolták, hogy hagyják el az épületek alsó szintjeit, és ne menjenek az utcára. 
 
Több tízmilliárd eurós is lehet a németországi kár 
Egyelőre lehetetlen pontosan felbecsülni a németországi áradások gazdasági kárait, de az újjáépítés hosszabb távon 
hozzájárulhat a GDP gyorsabb növekedéséhez. A héten várhatóak az első becslések arról, hogy milyen károkat okozott 
a súlyos esőzés és az áradás Németországban, amely eddig már legalább 165 ember halálát okozta. A biztosítók által 
fizetendő összeg az ágazati szövetségük (GDV) szerint várhatóan megközelíti majd a 15 milliárd eurót, ez azonban csak 
az anyagi veszteség töredéke, az elpusztult vagy megrongálódott lakóépületeknek ugyanis csupán mintegy 45 százaléka 
volt eső- és árvízkár ellen biztosítva. 
 
Merkel gyors segélyt ígért az árvízkárosultaknak 
Azt ígérte Angela Merkel, hogy gyorsan és felesleges bürokrácia nélkül fogják szétosztani a segélyt az 
árvízkárosultaknak. A német kancellár a súlyosan megrongálódott nyugat-németországi Bad Münstereifelben jelentette 
be ezt. A kormányzat és a szövetségi kormányok közösen állják a költségeket. "50-50 százalékban osztjuk el. 
Megpróbálunk úgy adni segélyt, mint a legutóbbi áradások idején, habár ezúttal sokkal több pénzre lesz szükség az 
újjáépítéshez." 
 
Több mint 50 milliárd forintos fejlesztést valósít meg a Bosch Automotive 
Tovább fejleszti maklári üzemét a Bosch Automotive Steering Kft.; az 52,5 milliárd forintba kerülő három beruházásnak 
köszönhetően 180 új munkahely jön létre, a fejlesztéshez a kormány 12,250 milliárd forint kormányzati támogatást nyújt 
- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter kiemelte: ezek a 
beruházások felölelik a Bosch teljes működési struktúráját a kutatás-fejlesztéstől a termelésig; az újgenerációs 
elektromos kormányművek gyártása is Maklárra kerül. 
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Sosem nőttek még ilyen durván a német termelői árak, mint most 
A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden azt közölte, hogy júniusban az egy évvel korábbihoz képest 8,5 
százalékkal nőttek a termelői árak, ami az adat jegyzése, 1982 januárja óta a legmagasabb. Elemzők 8,4 százalékot 
vártak az előző havi 7,2 százalékos emelkedés után. Havi összehasonlításban 1,3 százalékkal nőttek a termelői árak 
júniusban. A szakértői várakozások átlagában 1,1 százalék szerepelt a májusi 1,5 százalék után. 
 
Németországban már enyhül az inflációs nyomás 
Németországban a májusban elért 13 éves csúcshoz képest kissé lassult ugyan júniusban a fogyasztói árak éves 
emelkedésének üteme, de az alacsony bázishatás és a lakossági fogyasztás lendületes növekedése miatt továbbra is 
meghaladja az inflációs célt. A német statisztikai hivatal, a Destatis kedden közölte, hogy 2,3 százalékkal emelkedtek a 
fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest és 0,4 százalékkal az előző havihoz viszonyítva. 
 
Örülhetnek a német a dolgozók, de nem lesz nagy ünnep 
A szövetségi munkaügyi hivatal (BA) kedden közölt adatai szerint a társadalombiztosítási járulék fizetésére köteles, 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak mediánbére tavaly 3427 euró volt, 26 euróval emelkedett 2019-hez képest. Ez a 
legkisebb összegű növekedés 2009 óta, amikor a gazdasági és pénzügyi világválság miatt a mediánbér csak 20 euróval 
emelkedett. A BA szakértőinek számításai szerint, ha nem lett volna járvány, 69 euróval nőtt volna a mediánbér. 
 
Nagy átalakulást tervez a Volkswagen - Itt vannak a részletek 
Az évtized végére 50 százalékra emelik az elektromos meghajtású járművek arányát az eladott új gyártmányok között a 
Volkswagen csoportnál (VW) a német társaság kedden bemutatott stratégiája szerint. A vállalatcsoport a NEW AUTO 
című tervében kiemelte, hogy 2030-ra "alapvetően átalakul a mobilitás világa", és így az elektromos meghajtású, 
hálózatba kötött és vezető nélkül működő közlekedési eszköz lesz a meghatározó. Ezért a VW is átalakul, autógyártó 
cégből a világpiac első számú "szoftvervezérelt mobilitási szolgáltatója" lesz. 
 
Erős számokat közölt a Daimler, több soron verte a várakozásokat 
Annak ellenére, hogy a globális chiphiány jelentősen rányomja a bélyegét az autógyártókra, a Daimler a piaci 
várakozásokat meghaladó előzetes számokat közölt. A német gyártó adatközlése szerint a korrigált EBIT több mint egy 
milliárd euróval meghaladta a konszenzust. Mindezt a félvezető alkatrészek nagyon korlátozott elérhetőségéből eredő 
negatív hatások ellenére. 
 
Továbbra is Merkel pártja a német választások legnagyobb esélyese 
A Trendbarometer legfrissebb felmérése szerint Merkel pártszövetsége továbbra is a megkérdezettek 30 százalékának 
támogatását tudhatja magáénak. A Zöldek ugyan a másodikak, de a különbség köztük és a CDU/CSU között eléri a 10 
százalékot. Ezt a tendenciát igazolja a Portfolio saját gyűjtése is, amely a legfrissebb mérések eredményeit aggregált 
módon veszi figyelembe. Ami a többi pártot illeti a liberális FDP tudott erősödni 1 százalékpontot, az AfD pedig 
ugyanennyit rontott az előző heti pozíciójához képest. 
 
A vírus hatása: kevesebben indultak útnak a berlini gigareptérről 
A kétmilliót sem érte el a német főváros új nemzetközi repülőterének (Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt - BER) 
utasforgalma az idei első félévben, a várakozásokat alulmúló teljesítmény a koronavírus-világjárványnak tulajdonítható. 
A január-júniusi időszakban 1,85 millió utast szolgáltak ki, így kétséges, hogy beigazolódik-e a repülőteret üzemeltető 
állami vállalat előrejelzése, miszerint az év végére elérik a tízmilliós utasforgalmat.    
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Olaszország 

 
Bíróságon követelnek kártérítést a koronavírus olasz áldozatainak rokonai 
Jelképes százmillió euró, vagyis több mint három és fél milliárd forint kártérítést követelnek az olasz kormánytól és az 
egészségügyi hatóságoktól a Lombardia tartományban az új koronavírus-járvány terjedése kezdetén meghalt betegek 
családtagjai a római bíróságon csütörtökön kezdődött perben. A halottanként 200 ezer euró kártérítést követelő 
családtagok úgy látják, hogy az akkori, Giuseppe Conte vezette kormány és a Roberto Speranza vezette egészségügyi 
tárca alulbecsülte a veszélyt, és nem cselekedett a lakosság védelmében. 
 
A vakcina kötelezővé tételéről folyik a vita az olaszoknál 
A koronavírus elleni oltás kötelezővé tételéről zajlik vita az olasz pártok között, miután a 12 év feletti lakosság 31 
százaléka mostanáig egyetlen vakcinadózist sem kapott. Sajtóértesülések szerint a római kormány az egészségügyi 
dolgozók után a pedagógusok és a többi oktatási dolgozó számára is kötelezővé tenné a Sars-Cov2 vírussal szembeni 
oltást. A két adaggal átoltottak száma hétfőn átlépte a 27 milliót, azaz elérte a lakosság 50 százalékát. További 16 
millióan még csak egy adag védőoltásban részesültek. 
 
Romlott a koronavírus-helyzet Dél-Olaszországban 
Olaszországban bevezették a Szicíliára és Szardíniára érkező turisták szigorúbb ellenőrzését, mert az idegenforgalom 
újraindulásával romlottak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos mutatók, és ismét városokat kellett lezárni. A 
rosszabbodó járványügyi adatok miatt többen a déli országba foglalt nyaralásukat is lemondták. 
 
Ráfaraghatnak az olaszok az Eb-győzelem tömeges ünneplésére 
Az óvintézkedések további betartására és oltakozásra szólítottak fel az olasz egészségügyi hatóságok kedden, mivel az 
előzetes számítások szerint a delta vírusmutáció terjedése miatt augusztusban a betegek számának ismét jelentős 
emelkedése várható. Az egészségügyi hatóságok hivatalos közlései szerint augusztus második felében várják a 
korábbiaknál erősebben fertőző delta tetőzését, amikor is a mutáció gyakorisága elérheti a kilencven százalékot az új 
betegek között. 
 
Belépett az olasz piacra a Magyarországon is aktív ingatlancég 
Olaszországban folytatja STOP SHOP kiskereskedelmi márkájának bővítését az Immofinanz. Az első akvizíció ebben az 
országban a közel 27 000 négyzetméter bérelhető területtel rendelkező és teljesen bérbeadott Parco Fiore, amely az 
észak-olaszországi San Fior városában található. 
 
Döntött az olasz kormány a tengerjáró hajók ügyében 
Az olasz kormány Velence művészeti, kulturális és környezeti örökségének megőrzése érdekében kitiltotta a tengerjáró 
hajókat a velencei lagúnából. A tilalom augusztus elsején lép életbe, a több mint 25 ezer tonnás hajókra érvényes. 
 
Tőzsdére megy a hírességeknek méregdrága öltönyöket készítő Zegna 
Az olasz luxusdivatcsoport, az Ermenegildo Zegna megállapodott arról, hogy SPAC-en keresztül tőzsdére megy az 
Egyesült Államokban. A tranzakció után a vállalat piaci értéke 3,2 milliárd dollár lehet, írja a Financial Times. 
 
Évek óta tart a hulladékválság az olasz fővárosban 
A római hulladékválság már évek óta tart. A szeméttelepek teljesen megteltek, az évi 1,7 millió tonna római háztartási 
hulladék 60 százalékát Olaszország más térségeibe és külföldre szállítják feldolgozásra. Az ágazatot a hulladéklerakók 
hiányán felül a bürokrácia és a beszivárgott szervezett bűnözés is bénítja. 
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Románia 

 
Nagyon belehúzhat Románia 
Az Európai Bizottság az idén a tagállamok közül Romániában számít a legnagyobb, 7,4 százalékos gazdasági 
növekedésre, amely jóval nagyobb a korábbi prognózisban előrevetített 5,1 százalékos GDP-bővülésnél. Az EB szerint 
az idei GDP-re vonatkozó prognózist azért javították, mert az első negyedéves 2,8 százalékos növekedés várakozáson 
felüli volt. Megállapították, hogy a lakosságnak és a vállalatoknak a gazdaságba vetett bizalma továbbra is magas, 
jelentős növekedésre számítanak a beföldi fogyasztás, a köz- és magánberuházások esetében egyaránt. 
 
Tripláztak a külföldi befektetők Romániában 
Több mint háromszorosára nőtt Romániában a közvetlen külföldi tőkeberuházás az első öt hónapban. A Román Nemzeti 
Bank közölte: 2,432 milliárd euróra nőtt a közvetlen külföldi tőkeberuházás értéke az első öt hónapban a tavalyi év 
azonos időszakához mérten. Egy évvel korábban, 2020 első öt hónapjában 758 millió euró áramlott a román gazdaságba, 
ennek alapján az idén 1,674 milliárd euróval nőtt a tőkeberuházások értéke. A nemzeti bank szintén közölte, hogy a 
román folyó fizetési mérleg hiánya az első öt hónapban 5,947 milliárd euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakában 
jegyzett 3,207 milliárd euróról. 
 
26 százalékkal nőtt a román export 
Romániában 26 százalékkal, 29,925 milliárd euróra nőtt az export az idén az első öt hónapban a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. A behozatal némileg lassabban, 24,6 százalékkal, 38,762 milliárd euróra nőtt, így a román 
külkereskedelmi mérleg hiánya 8,837 milliárd euró volt, 1,477 milliárd euróval nagyobb, mint az előző év azonos 
időszakában. Románia külkereskedelme mintegy háromnegyedét az Európai Unió tagállamaival bonyolítja le, a román 
kivitel és behozatal legnagyobb részét (a kivitel több mint 48 százalékát és a behozatal csaknem 37 százalékát) járművek 
és szállítóeszközök teszik ki.     
 
Romániában 27 százalékkal nőttek az új ipari megrendelések az első öt hónapban 
Romániában 27 százalékkal nőttek az új ipari megrendelések az idei első öt hónapban a tavalyi év azonos időszakához 
képest. Az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele az idei első öt hónapban 25,3 százalékkal haladta meg a tavaly 
azonos időszakit. A román ipari termelés 16,9 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az idei első öt hónapban éves 
összevetésben.  
 
A GDP 50 százalékára emelkedett a román államadósság 
Április végén az államadósság a GDP 49,9 százalékát tette ki, ami 2,6 százalékponttal nagyobb a 2020 végén mért 47,3 
százaléknál. Az államadósság értéke abszolút értékben elérte az 526,7 milliárd lejt (1 lej 72,24 forint), ebből 16,79 milliárd 
lej volt a rövid lejáratú adósság, a többi közép- és hosszútávú tartozás. Az államadósságot főleg az növelte tavaly, hogy 
a koronavírus-járvány miatt a bukaresti kormány hatalmas hiteleket vett fel. Ezek összértéke elérte a mindenkori román 
kormányok által az elmúlt harminc évben felvett hitelek egyharmadát. Emiatt tavalyi rekordmagasra, 9,79 százalékra 
ugrott az államháztartás GDP-arányos hiánya. 
 
Árrobbanás jött az építőiparban, beavatkozik a román kormány is 
Drasztikusan emelkedtek az építőipari alapanyagok árai Romániában, az elmúlt hónapokban. Az átlagosan 40 
százalékos áremelkedés érinti a vasbeton, a faanyag, a réz, a kavics beszerzését is. Szakértők szerint ez már veszélyezteti 
az infrastrukturális beruházások kivitelezését. Építőipari cégek arra figyelmeztettek, felfüggesztik a közbeszerzéseken 
elnyert infrastrukturális munkálatok végrehajtását az árrobbanás miatt. A bukaresti kormány most törvénymódosítással 
igyekszik orvosolni a problémát, így lehetővé válik a közbeszerzéseken elnyert munkálatokra kötött szerződések 
módosítása. 
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Júniusban 3,9 százalékos volt a román infláció 
Júniusban tovább gyorsult a román éves infláció és elérte a 3,9 százalékot, miután májusban 3,8 százalékot jegyeztek az 
előző év azonos időszakához képest. Tavaly júniushoz képest a nem élelmiszerek drágultak leginkább, ezek 5,71 
százalékkal kerültek többe, a szolgáltatások ára 2,66 százalékkal emelkedett, míg az élelmiszerek fogyasztói árindexe 
2,17 százalék volt. Tavaly év végéhez képest a fogyasztói árak 3,4 százalékkal emelkedtek. A román jegybank az idén év 
végén 4,1 százalékos inflációra számít, miután májusban 0,7 százalékponttal újból felfelé módosította a prognózisát. 
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Spanyolország  

 
Átalakította kormányát a spanyol miniszterelnök 
Átalakította kormányát Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombaton, az új kabinet elsődleges feladata az lesz, 
hogy munkahelyeket teremtsen és megszilárdítsa a gazdaság helyzetét a koronavírus-járvány után. Sánchez elmondta: 
a generációs megújulás jegyében választotta ki az új kabinet tagjait. A miniszterek átlagéletkora ötven év a korábbi 
ötvenöt helyett, a nők aránya pedig 54 százalékról 63 százalékra emelkedett. 
 
Veszélyben a gyilkos európai hagyomány, amely vagyonokat mozgat meg 
A járvány előtt a bikaviadalok és a hozzájuk kötődő cégek Spanyolországban évi 1,5 milliárd euró forgalmat hoztak. Most 
viszont, részben épp a COVID miatt, az egész ágazat bedőlhet. Egész a tavalyi évig a mezőgazdasági támogatási 
rendszeren keresztül mintegy évi 130 millió euróval támogatta az EU a bikaviadalokat, azaz a tenyésztőket. A 
pénzcsapokat tavaly azonban elzárták, de így is a spanyol államtól a szereplők 570 millió eurót kapnak. A bikaviadalok 
szénája tehát nem áll jól. A támogatások csökkennek, a járvány miatt alig vannak rendezvények a közhangulat pedig 
egyre inkább a szervezők ellen fordul. 
 
Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be a spanyol nagyvárosokban 
Barcelonában és Katalónia több más városában is korlátoznák a szabad mozgást, éjjel egytől reggel hat óráig. A Kanári-
szigeteken elutasítottak egy hasonló tervet, miközben Valencia 32 városában már életbe is lépett az éjszakai kijárási 
tilalom. A katalán tartományi kormányzat szerint az intézkedés kifejezetten a fiatalokat célozza, gátat szabva a 
strandokon, parkokban, illetve köztereken tartott – helyben botellones néven ismert – buliknak, ahol gyakran járnak 
körbe az alkoholos üvegek egy-egy társaság tagjai között. A járvány különösen a 30 évesnél fiatalabbak körében terjed 
Spanyolországban. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Fontos döntés lépett érvénybe Szerbiában 
Szerbia Eurázsiai Gazdasági Unióval (EaEU) kötött szabadkereskedelmi megállapodás július 10-én lépett érvénybe. 
Ennek értelmében 180 millió fős piac nyílt meg a szerb eredetű áruk mintegy 99 százaléka számára. Szerbia még 2019. 
október 25-én írta alá az egyezményt Moszkvában az EaEU tagállamaival: Oroszországgal, Kazahsztánnal, 
Örményországgal és Kirgizisztánnal. Az egyik jelentős újítás, hogy az új megállapodás szerint az úgynevezett „közvetlen 
értékesítés" feltétele már nem áll fenn a szabadkereskedelmi rendszer jóváhagyása szempontjából. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy az új megállapodás szerint az árukat harmadik felekkel - közvetítőkkel - kötött adásvételi szerződések 
alapján lehet adni és venni, míg a korábbi szabadkereskedelmi rendszer alapján az export-import csak akkor volt 
lehetséges, ha az árut szerződések alapján közvetlenül egyik vagy másik oldal képviselői kötötték. 
 
Vučić: Történelmi csúcson a szerb–magyar barátság 
Közös sajtótájékoztatót tartott Aleksandar Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Belgrádban. 
Felszólalása előtt a szerb elnök Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek átadta a Szerb Zászló Érdemrendet, amiért 
az nagy segítséget fejt ki Szerbia nemzetközi útjai terén. Vučić rámutatott, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével 
Magyarország egyre szorosabb kapcsolatot tart fenn Szerbiával kereskedelmi értelemben is, és ez a viszony 
folyamatosan erősödik, többek között vállalatok terén is - a magyar cégek 16 nagyberuházást hajtottak végre 
Szerbiában az elmúlt év során. A kétoldalú áruforgalom értéke 2014 és 2019 között 50,3 százalékkal, vagyis 872,5 millió 
euróval emelkedett. 2020-ban a járvány ellenére tovább erősödtek a magyar-szerb kereskedelmi kapcsolatok. A 
kétoldalú áruforgalom 3,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, értéke megközelítette a 2,7 milliárd 
eurót. 
 
Szerbia újabb 200 millió eurós hitelt vett fel 
A szerb képviselőház pénzügyi bizottsága szerdán jóváhagyta egy 200 millió eurós hitel felvételét, amelyet az állam az 
Európai Beruházási Banktól vesz fel. A hitel segítségével szeretnék biztosítani a hiányzó forrásokat a koronavírus-járvány 
miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára. A pénz a Köztársasági Fejlesztési Alap közreműködésével jut el a 
vállalkozásokhoz, a tervek szerint pedig a közepes piaci tőkével rendelkező cégek kapnák meg. 
 
Szerbia és az USA együttműködése az energetika területén 
Aleksandar Vučić köztársasági elnök Kurt Donellyt, az Egyesült Államok energiadiplomáciáért felelős helyettes 
államtitkárát fogadta, akivel a két ország energiaipari együttműködéséről egyeztettek. Donnelly rámutatott, hogy 
Biden elnök adminisztrációja szempontjából az energia a gazdaság, de a külpolitika egyik kulcsfontosságú kérdése, 
tekintve, hogy az USA globális vezető akar lenni a klímaváltozás elleni küzdelemben. Szerbia elnöke elmondta, hogy a 
bányászat és az energia területén négy törvényt fogadtak el, amelyek lehetővé teszik az energiaátállást és hozzájárulnak 
az éghajlat-semlegesség céljának 2050-ig történő eléréséhez. 
 
Szerbia vonzza a beruházókat 
Az első becslések szerint Szerbiában az év első felében 8 százalékkal növekedett a bruttó hazai termék (GDP), ez pedig 
fantasztikus eredmény. Az utóbbi hat hónapban 1,72 milliárd euró értékű, közvetlen külföldi beruházást valósítottak 
meg, majdnem 19 százalékkal többet, mint tavaly egész évben, a legtöbb beruházás Németországból érkezik. 
 
Brnabić: Megállapodás született a Sinopharm-vakcina szerbiai gyártásáról 
Ana Brnabić kormányfő ma egy megállapodást írt alá a kínai, valamint az egyesült arab emirátusokbeli partnerekkel a 
kínai Sinopharm védőoltásának szerbiai előállításáról. Tavaly Kínával két laboratóriumot állítottak fel PCR-tesztelésre, 
valamint Aleksandar Vučić elnök még márciusban állapodott meg az Egyesült Arab Emirátusokkal egy védőoltásokat 
előállító gyár megépítéséről. 
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A szerbiai vállalkozások harmadának egyetlen alkalmazottja sincs 
Minden harmadik gazdasági társaságnak, vagyis több mint 31.465 cégnek tavaly egyetlen egy alkalmazottja sem volt, a 
CompanyWall nemzetközi pénzügyi vállalat adatai szerint. A legtöbb ilyen vállalat a következő szektorokban 
tevékenykedik: kis- és nagykereskedelem (9.578), feldolgozóipar (4.820), szakmai, tudományos, innovációs terület 
(3.892) és építőipar (3.234). A 2019-es évhez viszonyítva csökkent az alkalmazottak nélküli vállalatok száma a 
kereskedelemben, de drasztikusan megnőtt az építőiparban, több mint 50%-kal. Nem csak az építőipar, hanem a 
mezőgazdaság területén is megfigyelhető ez a növekvő tendencia. Az alkalmazottak nélküli vállalatok 99%-a 
mikrovállalkozás, vagyis bevételeik legfeljebb 700.000 euróig terjednek. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarszo.rs/ 
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Szlovákia 

 
Ismét változtak a szlovák beutazási szabályok 
Július 19-től ismét változtak a beutazási szabályok Szlovákiában. Miután a szlovák alkotmánybíróság felfüggesztette az 
alig egy hete életbe lépett rendeletet, amely alapján a külföldről hazatérőkre karantén vár, ha nincsenek beoltva - a 
közegészségügyi hivatal a szabályozást kiterjesztette azokra is, akik csak az első oltásukat kapták meg. Akik tehát 
külföldről érkeznek Szlovákiába, és még csak az első adag oltást kapták meg, hogy elkerüljék a karantént, rögtön az első 
napon leteszteltethetik magukat PCR-teszttel. Amennyiben az eredmény negatív, elhagyhatják a karantént. 
 
A járványellenes küzdelem eddig csaknem 8 milliárd euróba került Szlovákiának 
Az állam csaknem 8 milliárd eurót költött el eddig a járványellenes küzdelemre - jelentette ki Eduard Heger (OĽaNO) 
kormányfő a kormány első száz napját értékelő beszédében. Ezeknek a kiadásoknak köszönhetően sikerült 
megakadályozni a tömeges elbocsátásokat, az egészségügy összeomlását és sok személyes tragédiát. Sikerült 
megteremteni a tömeges oltás feltételeit is. Az elmúlt száz napot értékelve a miniszterelnök az újjáépítési tervet emelte 
ki, melyet az Európai Bizottság (EB) is kitűnőnek tart. 
 
Tovább enyhítenek a szlovákok, de a maszkviselés és távolságtartás továbbra is kötelező 
Szlovákiai adatok szerint folytatódik a javuló tendencia, és az ország nagy része már a legenyhébb, zöld besorolásban 
van. Július 12-től már csak három járás van elsőfokú éberségi fázisban, a többi hetvenhat járás pedig megfigyelési 
fázisban. Egyetlen járás sem esik már a fekete besorolás alá, egyikben sincs érvényben másod- vagy elsőfokú riasztás, 
és egyik sincs másodfokú éberségi fázisban. 
 
Kétszámjegyű növekedést mutat az átlagbér emelkedése Szlovákiában 
A nominális átlagbér növekedése májusban minden ágazatban kétszámjegyű emelkedést mutat. A szállásadók terén 
közelít a 40 százalékhoz. Ugyanakkor itt voltak a második legalacsonyabb havi fizetések eddig, derül ki a Statisztikai 
Hivatal friss jelentéséből. Eszerint a szállodaiparban, szállásadói szektorban májusban 38,2 százalékkal emelkedtek a 
bérek. Az átlagbér elérte a 741 eurót. 
 
Jövőre 646 euróra emelkedik a minimálbér Szlovákiában 
2022 januárjától 23 euróval, 646 euróra emelkedik a minimálbér összege Szlovákiában.   Mivel a szociális partnerek nem 
tudtak megegyezni a minimálbér emelésének mértében, Milan Krajniak szociálisügyi miniszter szerint a törvényben 
meghatározott automata lép érvénybe. Eszerint a minimálbér a két évvel korábbi szlovákiai átlagbér összegének 57 
százaléka.  
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285 millió euró többlettámogatást kap az államtól a szlovákiai mezőgazdaság 
A koronavírus-járvány ellenére negyed milliárd euró többlettámogatást hagyott jóvá a kormány a szlovákiai 
mezőgazdaság részére. Az összeg az uniós támogatások mellé járó állami társfinanszírozás mértékének növelését 
jelenti, mégpedig az eddigi 25,7 százalékról 36,9 százalékra.   A szlovák agráriumban tevékenykedők így 2023-tól, azaz 
a közös uniós agrártámogatások folyósításának megkezdésétől 2027-ig 285 millió euróval többre számíthatnak. 
 
FORRÁS: 
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Szlovénia 

 
Nem kell védettségi igazolás azoknak, akik csak átutaznak Szlovénián 
Szlovéniában július 15-én éjféltől új határátlépési feltételek lépnek érvénybe. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi 
besorolású egy ország, a beutazás védettségi igazoláshoz kötött. A szlovén kormány július 15-én további kivételekről 
határozott a koronavírus-járvány miatt bevezetett, határátlépéssel kapcsolatos szigorítások alól. E szerint az 
átutazóknak és a nemzetközi fuvarozóknak nem kell védettségi igazolást felmutatniuk a határátlépésnél. A korábbi 
rendelet szerint ez alól csak azok a külföldi állampolgárok képeztek kivételt, akik rendelkeztek ingatlannal vagy 
mezőgazdasági termőfölddel Szlovéniában, valamint a 15 évnél fiatalabbak, akik szüleik vagy nevelőik kíséretében 
érkeznek az országba. Azon vakcinák esetében, ahol mindkét oltás feltétel, csak abban az esetben lehet egy oltással 
beutazni Szlovéniába, ha az illető nyolc hónapon belül átesett a fertőzésen. 
 
Szlovénia külkereskedelmi többlete 345,2 millió euróra csökkent a január-májusi időszakban 
Szlovénia 345,2 millió euró (409,4 millió dollár) kereskedelmi többletet könyvelhetett el 2021 első öt hónapjában, 
szemben a 2020 hasonló időszakának 829,1 millió eurós többletével. Az öt hónapos export 18,6%-kal, 15,8 milliárd 
euróra növekedett az előző évhez képest, míg az import 23,3%-kal 15,5 milliárd euróra bővült. A vizsgált időszakban az 
Európai Unió volt Szlovénia fő kereskedelmi partnere, az EU-országokba irányuló szlovén export értéke elérte a 10,5 
milliárd eurót, míg az onnan származó behozatal szintén 10,5 milliárd eurót tett ki. 
 
A szlovén termelői árak 4,8%-kal nőttek júniusban 
Szlovéniában az ipari termelői árak – a májusi 3,5%-os emelkedést követően – júniusban éves szinten 4,8%-kal nőttek. 
Havi összehasonlítás alapján a termelői árak júniusban 1,3%-kal növekedtek, a májusi 0,9%-os emelkedést követően. Az 
ipari termelői árak a hazai piacon éves szinten 5,1%-kal, havi összevetésben pedig 1,4%-kal növekedtek. A külpiaci 
árnövekedés mértéke éves összehasonlításban elérte a 4,6%-ot, míg májushoz képest 1,2%-os volt az emelkedés.  
 
FORRÁS: 
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Európai Unió 

 
Az Európai Bizottság bemutatta új klímacsomagját, cél a szennyezés radikális csökkentése 
Az Európai Bizottság hatalmas jogalkotási javaslatcsomagot nyújtott be annak érdekében, hogy 2030-ig 55%-kal 
csökkentsék a szennyezőanyag-kibocsátást. Nem kevesebb, mint 7 uniós biztos állt a pódiumra Brüsszelben, hogy 
bemutassanak tizenhárom kezdeményezést, amelyek megváltoztatják Európa életmódját, közlekedését, termelését és 
kereskedelmét. 
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Az EU kontinenseket kapcsolna össze, hogy a kínai térnyerést ellensúlyozza 
Az EU kidolgozza saját tervét a kínai "Egy övezet, egy út" kezdeményezéssel való versengés érdekében. Ennek lényege, 
hogy a jól működő kapcsolatrendszereknek köszönhetően az EU nem függ majd a világpiac meghatározó szereplőitől - 
a várakozások szerint. 
 
A vártnál gyengébben muzsikált az euróövezeti ipar 
A vártnál gyengébben teljesített az euróövezet ipara májusban a szűk ellátási keresztmetszetek következményeként. 
Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) szerdán kiadott jelentése szerint havi összevetésben szezonális 
kiigazítással számolva 1 százalékkal csökkent az euróövezet 19 tagállamának ipari termelése. 
 
Parkolópályán marad az EU digitális adózásra irányuló terve 
Az Európai Bizottság felfüggeszti a digitális adózás bevezetésére irányuló tervét annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztesse az igazságosabb adózással kapcsolatos globális megállapodásra vonatkozó terveket – jelentette be 
hétfőn a Daniel Ferrie brüsszeli testület illetékes szóvivője.  
 
Nőtt az építőipar Európában 
Az euróövezet építőipara 13,6 százalékkal bővült májusban éves alapon, az áprilisi, felfelé módosított, rekord mértékű 
45,2 százalékos növekedés után – közölte az Eurostat. Az elemzők 18,9 százalékos emelkedést vártak májusra. Az így is 
jelentős emelkedés az alacsony bázisévnek és az euróövezeti gazdaság válságból való folyamatos kilábalásának az 
eredménye. 
 
Fékezett az európai autópiac 
Az idei legalacsonyabb dinamikájú, 10,4 százalékos éves növekedést regisztráltak júniusban az uniós autóeladásokban: 
a friss adat 1,048 millió új gépjármű üzembe helyezéséről szól, ez százezerrel több az egy évvel korábbi időszakénál, 
egyben ez is az idei leggyengébb adatnak számít. A korábbi hónapok erőteljes eladásainak köszönhetően azonban így 
is 25,2 százalékos plusszal zárta az európai autókereskedelem az első félévet, az eladott 5,361 millió jármű azonban még 
másfél millióval kevesebb annál, mint amennyit a pandémiát megelőző békeév első felében adtak el.   
 
Az EU elfogadta 12 uniós tagállam helyreállítási tervét 
Az európai uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa, az Ecofin kedden elfogadta 12 tagállam 
nemzeti helyreállítási tervét, amelyek fő célja a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk utáni talpra állás 
finanszírozása. 
 
Évi tízmilliárd eurót és kevesebb szennyezést is hozhat a karbonvám 
A karbonvám egy új uniós eszköz lesz, amelynek célja, hogy az európai klímasemlegesség elérhetővé váljon. 
Bevezetését azonban több ágazat feszült figyelme és aggodalma kíséri. Csak egy négybetűs betűszó, amely 
megingathatja a szénigényes nemzetközi iparágakat.  
 
Egy lépéssel közelebb a digitális euróhoz 
Egy lépéssel közelebb került a digitális euró bevezetéséhez az Európai Központi Bank. A pénzintézet kormányzótanácsa 
rábólintott arra a tervre, amely felderíti a digitális fizetőeszköz előnyeit és hátrányait. Az Európai Unió 19 államában 
használt euró digitális változata a magáncégek által kezelt kriptovaluták és online fizetési szolgáltatások alternatívája 
lehet. 
 
Gesztust tett az EU az Egyesült Államoknak a globális minimumadó érdekében 
Az Európai Bizottság felfüggeszti a digitális adózás bevezetésére irányuló tervét azért, hogy ne veszélyeztesse a globális 
minimumadóval kapcsolatos hétvégi megállapodás végrehajtását. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok 
pénzügyminisztere, Janet Yellen megkérte az EU-t a tervek elhalasztására. 
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FÁK-térség 

 
Oroszország: megállapodtak a műtrágyagyártókkal az árakról 

Az orosz műtrágyagyártók megállapodtak abban, hogy befagyasztják azon áraikat, amelyek az orosz gazdálkodóknak 

értékesített növényi tápanyagokra vonatkoznak a július 1-jén kezdődő 2021/22-es gazdálkodási évben. Oroszország, a 

világ egyik legnagyobb búzaexportőre, 2020 vége óta aggódik a hazai élelmezésbiztonság miatt. Elindította a 

gabonaexport korlátozásokat és a napraforgóolaj kiskereskedelmi árkorlátozását is. Ezek reményeik szerint 

hozzájárulnak az élelmiszerek magas inflációjának csökkentéséhez. 

 

Oroszország: 7-12 százalékkal drágul a kenyér 

Több orosz kenyérgyártó is közölte a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magasabb termelési költségek és az állami 

támogatás korlátozott hatása miatt augusztustól 7-12%-kal kívánják emelni az árakat. Oroszország, a világ egyik 

legnagyobb búzaexportőre, 2020 vége óta számos gabonaexport-korlátozást és kiskereskedelmi árkorlátot vezetett be 

a napraforgóolajra és cukorra, amely reményei szerint hozzájárul a magas belföldi élelmiszer-infláció mérsékléséhez. 

Míg a napraforgóolaj és a cukor kiskereskedelmi ára stabil maradt, a kenyérgyártók esetében emelkedtek az árak, 

valamint a margarin, a csomagolás és a szállítási költségek ára is emelkedett. 

 

Oroszország: meghaladta a hatmilliót a koronavírus fertőzöttjeinek száma 

24 óra alatt 23 770 új esetet regisztrált az operatív törzs, a napi esetszám pedig az előző napihoz képest 863-mal kisebb 

- írta az Interfax orosz hírügynökség. A járvány kezdete óta Oroszországban összesen 6 006 536 fertőzöttet, ezen belül 

149 922 halálos áldozatot vettek nyilvántartásba. A fertőzés szempontjából a leginkább érintett terület Moszkva. 

 

Oroszország: Moszkva felkészült, hogy hidrogénnel lássa el Európát 

Oroszország készül arra, hogy egész Európát ellássa a jövő egyik energiájával, a hidrogénnel. A szállításokban már nem 

számol Ukrajnával és Lengyelországgal sem. Moszkva számára az energiahordozók szállítása az EU-ba egyfajta 

befolyásolási eszközt jelent. Megjelent az EU klíma-, környezetvédelmi programjaival párhuzamosan a környezet szén-

dioxid-terhelését csökkentő, „zöldebb”, hidrogénalapú gazdaság, ipar, közlekedés opciója, erősítése. Oroszország 

rögvest meglátta a lehetőséget, hogy az EU-ba irányuló, a következő időszakban, évtizedekben visszaszoruló kőolaj-, 

földgáz eladásokat felváltsa a hidrogén-szállításokkal. Az infrastruktúra, elsősorban a technikailag korszerű csővezeték-

hálózat, rendelkezésre áll az Északi Áramlat 1-2 (földgáz szállító kapacitása évi 110 milliárd köbméter), a Török 

Áramlat/Kék Áramlat/Balkán Áramlat/Tesla Csővezeték formájában. 

 

Oroszország: tombol a pezsgőháború 

Hazai gyártású pezsgőinek a védelmében Oroszország korlátozta belpiacain a névhasználatot. Az évi 160 millió literes 

piac olyan nagy, hogy a multik kénytelenek engedni a nyomásnak. Vlagyimir Putyin elnök törvénykiegészítést írt alá, 

amely szerint az Oroszországi Föderációban a pezsgő szó (sampanszkoje) cirill betűvel csak az ott készült alkoholos 

italok címkéjén szerepelhet (latin betűkkel feltüntethetik a külföldi terméken, hogy pezsgő). „Mi nem írtuk alá a franciák 

pezsgőjogait (is) védő lisszaboni egyezményt” – mondják Moszkvában. Az összes nagy külföldi (francia) pezsgőre, amely 

esetleg forgalomba kerülhet az ország területén, rá kell írni cirill betűkkel, hogy „habzóbor”, de az orosz nyelvben 

elterjedt német szót, a Sektet is elfogadják – írja a Figyelő. Az oroszországi alkoholos italok szabályzója (RAR) szerint 

Oroszországban – ellentétben a Nyugattal – a pezsgő és a konyak szó az előállítási módot jelenti. 
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Oroszország: az orosz kőolajexport vámja 6,3 dollárral nő augusztustól 

Oroszországban augusztustól emelkedik a kivitelre szánt kőolaj vámja, miután júliusban is nőtt. Az orosz 

pénzügyminisztérium július 15-én azt közölte, hogy az exportvám tonnánként 6,3 dollárral (10 százalékkal), 67,8 dollárra 

emelkedik a jövő hónaptól, miután júliusban 2,7 dollárral nőtt júniussal összevetve. Januárban az exportvám még 38,7 

dollár volt. 

 

Kazahsztán: az elnök sürgeti az elérhető vakcinák számának növelését  

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök a 2021. június 13-i kormányülésen hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja az 

országban alkalmazott COVID-19 vakcinák listájának bővítését, az új vírustörzsek megjelenése miatt. A mutációk 

megjelenése mellett fontos szempont az oltások árának és minőségének alakulása is. Az elnök utasította a kormányt, 

hogy rövidtávon biztosítsa Kazahsztán népének a Pfizer-vakcinához való hozzáférését. Az ország 2021. májusában nem 

kapta meg az előzetesen kilátásba helyezett 2 millió adag Pfizer vakcinát a vállalatnál bevezetett új szabályozás miatt. 

 

Kazahsztán: az infláció várható alakulása 

A Kazahsztáni Finanszírozók Szövetségének (AFK) megkérdezett szakértői szerint a következő egy évben 7,4%-os lesz 

az infláció Kazahsztánban. Az infláció növekedése miatt – júniusra 7,9%-ot várnak – az éves kilátások kevésbé pozitívak. 

Az éves infláció kilátásait a korábbi 7,1%-os előrejelzésről 7,4%-ra módosították, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke 

áll az AFK sajtóközleményében.   

 

Kazahsztán: kormányrendelet az egyes gazdasági ágazatokban történő kötelező oltásról  

Jereran Kiyaszov állami egészségügyi főigazgató aláírta azt a rendeltet, amely kötelezővé teszi a Covid-19 elleni oltást 

azon szektorokban, ahol közvetlen, személyes kapcsolat van a dolgozók és az ügyfelek között. A szabályozás szerint 

azon dolgozók részére, akiknél nem áll fenn igazolt orvosi ok, vagy 3 hónapnál nem régebbi felgyógyulás, kötelezővé 

tehető a védőoltás. Különösen fontosnak tartják szolgáltatói szektorban dolgozók, illetve a közigazgatási szektor azon 

területein dolgozók beoltását, ahol ügyfelekkel találkoznak az alkalmazottak. Szintén kiemeli a szabályozás a 

rendvédelmi szervek állományának kötelező oltását. Az első komponens oltási határidejét 2021. július 15-ig, a második 

komponensét 2021 augusztus 15-ig határozza meg a rendelet.   

 

Azerbajdzsán: elnöki rendelet az ország új gazdasági régiókra történő felosztásáról 

Ilham Alijev elnök július 7-én aláírta az Azerbajdzsán új gazdasági régiókra történő felosztását előirányzó rendeletet. A 

rendelet célja Azerbajdzsán városainak és régióinak fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, a 

karabahi régió integrálása Azerbajdzsán gazdaságába és gyors fejlesztése. Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter szerint 

az új felosztás biztosítja a gazdasági specializációt és a hatékony befektetési politika végrehajtását is. 

 

Azerbajdzsán: növekvő olajexport 

Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter szerint az ország nem-olajszektorának exportpotenciálja dinamikusan növekszik. 

2021 első hat hónapjában az Azerbajdzsánból származó nem-olajtermékek exportja 27,1%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, és meghaladta az 1,16 milliárd dollárt. Jabbarov hangsúlyozta, hogy a meghatározott időszakban a 

nem-olajipari termékek exportja átlagosan 40,1%-kal, míg a teljes export 14,8%-kal nőtt. Kiemelte, hogy az export 

növekedése biztosítja az ország pénzügyi stabilitását, új munkahelyek teremtését és devizatartalékok stabilitását. 

 

Azerbajdzsán: információs rendszert hoznak létre a megújuló energiaforrásokról 

Azerbajdzsánban információs rendszert hoznak létre a megújuló energiaforrásokról az Aliyev elnök által aláírt „A 

megújuló energiaforrások használatáról a villamosenergia-termelésben” elnevezésű törvény alkalmazásáról szóló 

rendeletnek megfelelően. A rendelet értelmében az azerbajdzsáni energiaügyi minisztériumnak 9 hónapon belül 

gondoskodnia kell a megújuló energiaforrások információs rendszerének létrehozásáról és az e-kormányzat 

rendszerébe való integrálásáról. 

 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/az-orosz-koolajexport-vamja-63-dollarral-no-augusztustol.732957.html


Kirgizisztán: az ENSZ 2100-re 71% -os népességnövekedést prognosztizál 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének elemzőinek előrejelzései alapján 2100-re Kirgizisztán népessége 71%-kal 

növekszik. A posztszovjet államok közül Tádzsikisztán jár majd az élen a népességszám növekedésében – a következő 

79 évben 172% -os mértékkel. Az ENSZ szakértői szerint Kazahsztán lakossága addigra 50% -os növekedésre számít, 

ugyanakkor 2100-re Oroszország lakossága 14%-kal, Fehéroroszországé 21%-kal, Georgiáé pedig 37%-kal csökken. Az 

elemzői előrejelzések szerint 2021-ben Kirgizisztán népessége 109,7 ezer fővel nő, az év végére pedig eléri a mintegy 6 

millió 688 ezret. 
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Kína 

 
Kína figyelmeztette Litvániát 
Peking felszólította Litvániát, hogy ne küldjön rossz jelzéseket a tajvani függetlenséget célul kitűző csoportoknak, 
egyúttal kijelentette, hogy ellenez minden olyan lépést, amely Tajvannal való hivatalos diplomáciai kapcsolat felvételére 
irányul. Kína a mai napig saját területeként kezeli a saját önkormányzattal rendelkező Tajvant és nem titkolt célja, hogy 
a jövőben egyesítse a szigetet az anyaországgal. A vilniusi képviselet lenne az első Európában, amelyen megjelenne 
Tajvan neve, a legtöbb ország ugyanis a diplomáciai konfliktus elkerülése végett Tajpejt, a sziget fővárosának nevét 
használja. 
 
Felszólította az EU és a NATO Kínát, hogy hagyjon fel a kártékony kibertámadásokkal 
Több internetes óriáscég, köztük az Amazon, a Google, a Twitter és a Facebook is kilátásba helyezte kedden, hogy 
kivonul Hongkongból, amennyiben elfogadják a tervezett új adatvédelmi szabályokat.  A tucatnyi nagyvállalatot 
tömörítő regionális érdekképviselet, az Asia Internet Coalition (AIC) élesen bírálta a törvénytervezetet, kiemelve, hogy 
az túl homályos és aránytalan előírásokat tartalmaz.  Az új törvényjavaslatot azután nyújtották be, hogy több rendőr és 
más hivatalos személy adatait közzétették az interneten az elmúlt években rendezett tüntetések résztvevői elleni 
kemény hatósági fellépést követően. 
 
30 ezer szervezet levelezését törték fel kínai hackerek a Microsoft szerint 
A Microsoft Exchange e-mail-platform elleni kibertámadással vádolta meg Kínát egy sor nyugati ország hétfőn – írja 
a BBC. A támadás világszerte 30 ezer szervezetet érintett, melyeknek hozzáfértek az e-mail-fiókjaihoz a hackerek. A 
Microsoft szerint a Hafnium nevű, a kínai állam által finanszírozott szervezet követte el a kibertámadást. A BBC-nek egy 
név nélkül nyilatkozó forrás azt mondta, úgy hiszik, január óta volt hozzáférése a kínai hackercsoportoknak a Microsoft 
levelezőrendszeréhez. A vállalat márciusban adott ki vészfrissítést a sebezhetőség miatt. 
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Törökország 

 
Törökországban csökkent a munkanélküliség 
Törökországban májusban 13,2 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta az áprilisi 13,9 százalékról. Törökországban 
az idén eddig kétszer, januárban (14,2 százalék) és áprilisban (13,9 százalék) nőtt havi összevetésben a munkanélküliség, 
tavaly májusban a ráta 12,9 százalék volt. A 15-24 év közöttiek körében a munkanélküliségi ráta havi bázison 2 
százalékponttal, 24 százalékra süllyedt. A török gazdaság azon kivételek közé tartozik, amelyek recesszió nélkül 
vészelték át a koronavírus-járvány csapásait tavaly, 1,8 százalékkal nőtt a gazdaság, gyorsult az ütem a 2019-ben mért 
0,9 százalékhoz képest. A növekedésnek azonban súlyos ára volt: az olcsó hitelek rekordmélységbe taszították a török 
líra árfolyamát, leapasztották az ország devizatartalékait, szították az inflációt, és hátráltatták a munkahelyteremtést. 
 
Megjelent Törökország Green Deal ütemterve 
A Török Kereskedelmi Minisztérium július 16-án nyilvánosságra hozta az Európai Zöld Megállapodás normáihoz igazodó 
gazdasági tevékenységeket (főként az exportot) érintő részletes tervét. A Green Deal akcióterv célja Törökország 
fenntarthatóbb és forráshatékonyabb gazdaságra való áttérésének támogatása a fejlesztési célokkal összhangban. 
 
A Világbank 1,5 milliárd dollár forrást biztosít Törökországnak 
A Világbank 1,5 milliárd dolláros finanszírozást nyújtott öt kritikus törökországi fejlesztési projektre a 2021-es pénzügyi 
évben. A pénzügyi támogatás hozzájárult Törökország 11. nemzeti fejlesztési tervének végrehajtásához. A 2021-es új 
hitelezési jóváhagyásokkal az országban az aktív hitelportfólió meghaladta a 7 milliárd dollárt, amelyből 23 projektet 
finanszíroztak. 
 
A török ipari termelés májusban 40,7%-kal nőtt 
Törökország naptárhatással kiigazított ipari termelése májusban 40,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, 
míg idén áprilishoz képest 1,3%-os volt a növekedés. A fellendülés főként a feldolgozóipar teljesítményére vezethető 
vissza - a feldolgozóipari index májusban éves szinten 42,8%-kal emelkedett, míg a bányászati és kőfejtési szektor 
indexe 33,4%-kal nőtt. 
 
Nőtt az első félévben török autógyártás és a kivitel  
Törökország autóipari termelése, beleértve a könnyű haszongépjárműveket, a traktorokat és az autókat, 2021 első 
félévében éves összevetésben 23,3%-kal, 639 661 darabra nőtt. Értékesítési oldalon az autópiac, beleértve a könnyű 
teherautókat és egyéb járműveket, 57,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 411 952 
darabot. Az autóipar exportja 34 százalékkal, 14,7 milliárd dollárra nőtt, összesen 461 528 járművet exportáltak a hat 
hónapos időszak alatt. 
 
4,1 milliárd dollár volt a török költségvetés hiánya 2021 első félévében 
32,5 milliárd TL (4,1 milliárd USD) volt a török költségvetési hiány 2021 első félévében, mely jelentősen javult az előző 
év (a koronavírus-járvány negatív hatásai által sújtott) azonos időszakához képest, amikor a hiány elérte a 109,5 milliárd 
TL-t. A költségvetési bevételek éves szinten 38,5%-kal, 630,8 milliárd TL-re növekedtek az első félévben, míg a kiadások 
663,4 milliárd TL-t értek el, ami 17,4%-os növekedést jelent. 
 
Törökország 500 millió dolláros szerkezetátalakítási hitelt biztosít Észak-Ciprusnak 
Törökország jóváhagyta az Észak-Ciprusi Török Köztársaságnak (TRNC) nyújtott 500 millió dolláros (4,32 milliárd TL) 
hitelkeretet. Az összeget a TRNC állami és pénzügyi szektorának átszervezésére, valamint az egyezmény hatálya alá 
tartozó egyéb területekre fordítják (főként infrastrukturális beruházásokra az egészségügy és az úthálózat fejlesztése 
területén, illetve egy új ipari park létrehozására). 
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Törökországban 27%-kal nőtt a kiskereskedelmi értékesítés májusban 
Törökország kiskereskedelmi értékesítési volumene és összforgalmi indexe egyaránt kétszámjegyű emelkedést 
mutatott éves szinten májusban a hónap első felére kiterjedő szigorú korlátozó intézkedések ellenére. A kiskereskedelmi 
forgalom éves szinten 27%-kal, a havi volumen 6,1%-kal nőtt májusban. A naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi 
forgalom folyó áron 49,2%-kal, az összforgalmi index (beleértve az ipart, a szolgáltatásokat a kereskedelmet és az 
építőipart) pedig 78,4%-kal bővült éves szinten. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Durván fertőz a delta variáns az USA-ban 
Az Egyesült Államokban 17 nap alatt 50-ről 83 százalékra szökött fel az indiai eredetű, úgynevezett delta vírusvariáns 
becsült aránya az újabb koronavírus-fertőzéseken belül – jelentette kedden az AP amerikai hírügynökség amerikai 
egészségügyi tisztségviselők közlésére hivatkozva. Az országban tovább erősödik a járvány, immár 32 ezer a napi új 
fertőzések száma, ami 66 százalékos növekedés az előző héthez képest, és 145 százalékkal több a két héttel ezelőtti 
adatnál – ismertette a CNN amerikai hírcsatorna a Johns Hopkins Egyetem adatait. A halálos áldozatok száma is 
emelkedett, egy hét alatt 13 százalékkal: keddre 258-an haltak bele a betegség szövődményeibe. 
 
Amerikát elérte a negyedik hullám 
Az Egyesült Államokban az átmeneti visszaesés után ismét komoly emelkedést mutatnak a koronavírus-fertőzések 
számai. Eleinte úgy tűnt, csak izolált gócpontokról van szó. A floridai Orlandóban, vagyis a nemrég újra kinyitott és 
hatalmas kedvezményekkel csábító Disney World városában például megtízszereződtek az esetszámok. Mostanra 
azonban világossá vált, hogy az egész ország területe érintett, az USA mind az 50 tagállamában fokozatosan emelkedik 
a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a betegség következtében elhunytak száma. Ennek következtében több helyen, 
például Los Angeles megyében újra korlátozó intézkedéseket vezettek be a hatóságok. 
 
Ki Amerika legnagyobb hitelezője? Megjelent a friss adat 
Májusban már a huszonnegyedik egymást követő hónapban volt japán tulajdonban a legtöbb amerikai állampapír. Az 
amerikai pénzügyminisztérium honlapján szereplő adatok szerint Japán áprilishoz képest 10,6 milliárd dollárral, 1266,2 
milliárd dollárra csökkentette az amerikai állampapír-portfólióját májusban, de így is a legnagyobb befektető maradt. 
 
Az amerikaiak jöhetnek Európába, de vajon az európaiak mikor utazhatnak az USA-ba? 
Az Európai Unió megnyílt az Egyesült Államokból érkező turisták előtt, a forgalom azonban nem kétirányú, és nem 
tudni, hogy ez mikor fog megváltozni. Júniusban az Európai Unió hivatalosan javasolta tagállamainak, hogy a több mint 
egy évig tartó szigorú korlátozások után nyissák meg újra határaikat az amerikai turisták előtt. Az Egyesült Királyság is 
sárga listára tette az Egyesült Államokat, vagyis az amerikaiak beutazhatnak, noha 10 napot karanténban kell tölteniük, 
és negatív teszttel kell igazolniuk, hogy nem fertőzöttek. 
 
Házról házra járva népszerűsítenék a koronavírus elleni védőoltást az Egyesült Államokban 
Amint a vakcina iránti kereslet teljesen elapad, a delta variáns terjedése pedig egyre nagyobb aggodalmat kelt, több 
ország kormánya is kész drasztikus lépéseket tenni polgárainak meggyőzése érdekében. Június elején Joe Biden 
kihirdette a „cselekvés hónapját”, azzal az eltökélt szándékkal, hogy a július 4-én esedékes függetlenség napját már a 
felnőtt lakosság 70%-os beoltottsági rátájával ünnepelhessék. Ezt ösztönzők sorának bevetésével igyekezett elérni, 
végül azonban nem járt sikerrel, hiszen az arány csupán 67% körül mozgott az említett dátumon. 
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Tovább romlik az ellátási láncok helyzete Amerikában 
A Federal Reserve által publikált Bézs Könyv felmérése szerint az elmúlt két hónapban tovább romlott az ellátási láncok 
zavara Amerikában - olvashatjuk az ERSTE mai elemzői anyagában. A munkaerő és alapanyaghiányról, szállítási 
csúszásokról és alacsony készletekről beszámoló vállalatok száma egyre emelkedik. Ezen problémáknak és a továbbra 
is erős keresletnek köszönhetően az árak átlag feletti emelkedést mutatnak, és a legtöbb vállalat szerint az erős infláció 
a következő hónapokban tovább folytatódhat. A Bézs Könyv szerint a munkaerőpiac továbbra is rendkívül feszített, a 
bérek pedig átlag felett emelkednek az alacsony bérezésű munkások esetében. 
 
Emelkedtek az amerikai termelői árak 
A piaci várakozásokat meghaladó mértékben emelkedtek júniusban a termelői árak az Egyesült Államokban, jelezve, 
hogy a következő hónapokban még inkább megugorhat az infláció. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai 
intézete (BLS) szerdán azt közölte, hogy az egy évvel korábbihoz képest 7,3 százalékkal emelkedtek a termelői árak 
júniusban, ami az adatok rögzítésének kezdete, 2010 novembere óta a legnagyobb mérték. Elemzők kevésbé emelkedő 
adatot, 6,8 százalékot vártak a májusi 6,6 százalékos növekedés után. 
 
Javult a munkaerőpiaci helyzet az Egyesült Államokban 
Csökkent az új munkanélküli segélyért folyamodók száma az Amerikai Egyesült Államokban. 360 ezer ember igényelt 
munkanélküli-ellátást a legutóbbi héten, ami kevesebb, mint az előző időszakban felfelé módosított 386 ezer, és 
megfelel a piaci várakozásoknak. Ez a pandémiás időszak eddigi legalacsonyabb értéke, bár így is közel duplája annak a 
200 ezernek, amely a válság előtti időszakot jellemezte. 
 
Egyelőre nem tudja az USA, mihez kezdjen a rég nem látott áremelkedéssel 
"Csak" 4,5 százalék az infláció, ha kivesszük a szezonálisan ingadozó szektorokat, mint az élelmiszerek és az energia. Ha 
így nézzük, akkor a júniusi emelkedés csaknem 30 éves rekordot dönt meg: utoljára 1991 novemberében tapasztaltak 
ilyet az Egyesült Államokban. 
 
Fitch az USA-ról: változatlan minősítés, javuló folyamatok 
Megerősítette a leminősítés lehetőségére utaló, egy éve érvényes negatív kilátás fenntartásával az Egyesült Államok 
lehetséges legjobb, “AAA” államadós-besorolását szerdán a Fitch Ratings. 
 
Összefog Amerika és Európa a klímaváltozás megértéséért 
Stratégiai partnerként dolgozik együtt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) és az európai űrügynökség (ESA) a 
klímaváltozás és a Föld működésének megértése érdekében - olvasható az ESA honlapján. 
 
Hőhullám és erdőtűz tombol az USA nyugati partján 
Már több száz hektáron ég az erdő Oregon déli részén és a tűzoltók szerint addig nem tudják megfékezni a lángokat, 
amíg nem hűl le a levegő, vagy nem érkezik némi csapadék. Márpedig az Egyesült Államok nyugati partján éppen most 
vonul át egy hőhullám. San José és a Szilícium völgy körül figyelmeztetést is kiadtak, amely legalább 5 millió embert 
érint. 
 
Az USA nem akarja elsietni a beutazási korlátozások feloldását 
A gazdasági szereplők növekvő nyomása ellenére az amerikai kormány nem tervezi, hogy egyhamar feloldja a beutazási 
korlátozásokat – nyilatkozta a Fehér Ház egyik szóvivője a Reuters hírügynökségnek. 
 
Repülőről töltik újra halakkal a tavakat az USA-ban 
Viszonylag általános ismeret, hogy halakat miként szoktak kiszedni vizekből: hálókkal, horgokkal. Az viszont már sokkal 
érdekesebb, hogy halakat miként raknak bele vizekbe, ha nem arról van szó, hogy természetes módon beleszületnek az 
élőhelyükbe. A haltelepítéseket jellemzően járművekről hajtják végre, Magyarországon is gyakran találkozhat az eziránt 
érdeklődő ember olyan képsorokkal, amikor pontyok vagy egyéb halak csúszdáznak halszállító teherautókból 
halastavakba. 
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Az USA befagyasztja az Ábrahám Alapot 
Az USA befagyasztja az Ábrahám Alapot, aminek következtében az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti üzleti 
kapcsolatok meginoghatnak — értesült a Globes izraeli gazdasági magazin. A Biden-kormányzat nem különít el 
költségvetést a regionális projektekre, miközben az Egyesült Arab Emírségek nyomást gyakorol Izraelre, hogy ne 
mondja le a Red-Med olajvezetéket – mondták el források a Globes-nak.  
 
Egy sor újabb kínai cég kerülhet tiltólistára az USA-ban az ujgurok elnyomása miatt 
Több mint 10 kínai céget tehet feketelistára pénteken Joe Biden, értesült a Reuters. A hírügynökség egyik amerikai 
kormányzati forrása szerint a pontos szám 14 lesz. A cégek feketelistázásának oka az, hogy a kínai kormány elnyomja az 
ujgur lakosságot Hszincsiang tartományban. Vélhetően olyan vállalatokat korlátoznak majd, melyeket megvizsgálva 
arra jutottak, hogy azok a hszincsiangi üzemeikben kényszermunkára fogják az ujgur dolgozókat. A Reuters friss 
értesülésére Kína washingtoni nagykövetsége egyelőre nem reagált. 
 
Már nem a McDonald’s a legnépszerűbb gyorsétterem az USA-ban 
A Chick-fil-A immár hetedik éve nyerte el az Amerikai Vásárlói Elégedettségi Index (ACSI) legjobb eredményeit a 
korlátozott kiszolgálású – azaz gyorséttermi – szektorban. Az index egyebek mellett főleg a cég tisztaságát, 
mobilalkalmazásának megbízhatóságát, a minőséget és a személyzet segítőkészségét értékelte. 
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Kanada 

 
Ősztől várja a diákokat és a turistákat Kanada 
De csak azokat, akik mindkét oltásukat megkapták. Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke bejelentette, hogy 
amennyiben folytatódik az oltási és a közegészségügyi helyzet javulásának jelenlegi üteme, országa szeptember elejétől 
szívesen látja a beoltott turistákat és diákokat a világ minden részéről. Tervek szerint a teljesen beoltott amerikai 
állampolgárok és lakosok már augusztus közepétől szabadon utazhatnak északi szomszédjuk területére. Erre eddig csak 
halaszthatatlan ügyben volt lehetőségük. Csütörtöki bejelentésében a kanadai kormányzat arról tájékoztatta a 
közvéleményt, hogy a korlátozások feloldásáról a jövő hét elején teszi közzé részletes terveit. 
 
Megnyitja kapuit a magyar nyúl előtt Kanada 
Megkezdődhet a nyúlhús és nyúlhústermékek exportja Kanadába - közölte az Agrárminisztérium. A sikeres auditot 
követően több éven át tartó tárgyalássorozat eredményeként így új termékpálya került fel a kanadai exportpalettára. A 
megállapodás nagy lehetőséget jelent a hazai előállítók számára. 
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Latin-Amerika 

 
Éhséglázadások Kubában 
Utoljára a Szovjetunió összeomlásakor volt ennyire súlyos a helyzet. Kiürültek a boltok polcai Kubában, 30 éve nem látott 
élelmiszerhiány van az országban. A pandémia miatt kiesett a turizmusból származó jövedelem, megcsappantak a 
külföldről hazautalt pénzek, apadnak a devizatartalékok. Májusban egy hónap alatt 40 százalékkal emelkedtek az 
élelmiszerárak, és még mindig nem törölték el a Trump-adminisztráció szankcióit. A mostani tüntetések elsődleges oka 
az élelmiszerhiány, a drágulás, az állami szolgáltatások hiányosságai, így az áramkimaradások. 
 
Népirtással vádolja a volt brazil elnök a jelenlegi elnököt, Jair Bolsonarot 
Barack Obama őt nevezte a világ legnépszerűbb politikusának. De kegyelemvesztése ugyanolyan látványos volt, mint a 
politikai felemelkedése. 2017-ben Luis Inacio Lula Da Silva korábbi brazil elnököt korrupciós vádak miatt elítélték, majd 
bebörtönözték. Személyes veszteségei ugyanolyan pusztítóak voltak, mint a politikaiak és sokan azt gondolták, hogy 
Lulának vége. De az év elején a brazil legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy megsemmisíti azokat az ítéleteket, melynek 
értelmében két évig volt börtönben, és helyreállítja politikai jogait is. A közvélemény-kutatások szerint Luis Inacio da 
Silvának esélye van legyőzni Jair Bolsonaro-t a jövő évi elnökválasztáson. 
 
Másfél hónappal a választások után végre győztest hirdettek a perui elnökválasztáson 
Pedro Castillo, a Perú Libre (Szabad Peru, PL) baloldali párt jelöltje aratott győzelmet a szavazatok 50,12 százalékával a 
június 6-i perui elnökválasztás második fordulójában - közölte a latin-amerikai állam választási hatósága hétfőn. 
Kihívója, Keiko Fujimori, a Népi Erő (Fuerza Popular, FP) nevű jobboldali párt elnökjelöltje a voksok 49,87 százalékát 
szerezte meg. Castillo mindössze 44 263 szavazattal szerzett többet Fujimorinál. Castillo hatalmas kihívások előtt áll. 
Perut nagyon súlyosan érintette a koronavírus-járvány, a latin-amerikai államban az egyik legmagasabb a halálozási 
arány globális összehasonlításban. A gazdaság mindemellett 12,9 százalékkal zsugorodott.   
 
Haiti katonai beavatkozást kért az USA-tól 
Az ország ideiglenes vezetése támadásoktól tartott a kormányfő elleni merénylet után, ezért katonai segítséget kértek 
az USA-tól és az ENSZ-től. A kérést levélben is megtették mind az amerikai nagykövetség, mind az ENSZ kirendeltség 
felé. Az amerikai kormány visszautasította, hogy katonákat küldjön Haitira, azonban rendőri és hírszerző tisztviselőket 
fog küldeni, ahogy Kolumbia is. 
 
Peruban több rendőr halt meg koronavírusban, mint orvos 
Peruban a nemzeti rendőrség a koronavírus által leginkább sújtott intézmény, a testületből 787-en meghaltak, több mint 
50 600-an megfertőződtek, vagyis a dolgozók csaknem 50 százaléka érintett - közölte a belügyminisztérium. A perui 
orvosi kamara szerint az orvosoké a második leginkább érintett szakma, körükben szerdáig 502 haláleset történt. 
Peruban a világjárvány kezdete óta 195 ezren haltak meg. A latin-amerikai ország 33 millió lakosából 2,09 milliónál 
mutatták ki a fertőzést. 
 
Az új mutánsok letarolták Mexikót 
Kedden Mexikóból 9452 új esetet jelentettek. Az esetszám az országban június eleje óta meredeken emelkedik, főleg a 
delta- (indiai) és gamma- (brazil) variánsok miatt – írja a Financial Times. Mexikóban eddig a lakosság harmincnyolc 
százalékát oltották be. 
 
Itt a háromdózisú kubai vakcina 
Kubában engedélyezték pénteken a koronavírus elleni, hazai fejlesztésű vakcinák egyikének vészhelyzeti alkalmazását – 
írja az MTI. A kubai gyógyszerhatóság arról számolt be a Twitteren, hogy vizsgálataik alkalmával megerősítették az első 
latin-amerikai vakcinának számító, Abdala nevű készítmény hatékonyságát és biztonságosságát. A karibi 
szigetországban négy másik vakcinát is kifejlesztettek a koronavírus ellen, azonban ezek közül az Abdala bizonyult a 
legjobbnak, három adag után 92,28 százalékos hatékonyságot mutat. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Gambia: az első gambiai-magyar mintafarm eredményei 
Az első gambiai-magyar mintafarmon a gambiai Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet (NARI) Kertészeti 
Központjában 2020 márciusában kezdődött meg a magyar zöldség (paradicsom, paprika, karfiol, sütőtök, görögdinnye) 
és kukorica vetőmagok tesztelése. 2021 januárjában a NAIK újabb zöldség–retek, tök, uborka, paradicsom, paprika, 
padlizsán–vetőmagokat küldött a NARI Kertészeti Központjának tesztelésre. A tesztelést 2021 májusáig végezték. A 
NARI értékelése szerint a NAIK-tól kapott zöldség vetőmagok mind jól teljesítettek, nagy százalékban csíráztak, az 
éghajlathoz jól alkalmazkodtak, és Gambia minden agro-ökológiai zónájában alkalmasak a termesztésre.  
 
Ghána: magyar szappan export 
A megállapodás szerint a CEENIC Limited lesz a kizárólagos disztribútora a magyar gyártású, Zador márkájú 
luxusszappan termékcsaládnak Ghánában. A szerződés kötetlen időre szól és évi min. 6000 db szappan Ghánába történő 
exportját tűzte ki célul. A felek továbbá egyéb lehetőségek feltérképezésében is megegyeztek: például a szappan 
készítéséhez kulcsfontosságú sheavaj és a Zador által tervezett egyéb kozmetikai termékek alapanyagainak Ghánából, 
azon belül is a CEENIC Limitedtől való beszerzéséről. 
 
Angola: befektetőket keresnek a 200 000 hordó/nap kapacitású finomítóhoz 
Angola felhívást tett közzé az érdekelt vállalatok és magánszemélyek számára, hogy fektessenek be a Lobito 
finomítójába. A nyilvános pályázati eljárást július 9-én indította el az ország olajminisztere. Az előrejelzések szerint a 
benguelai tartományi finomító napi 200 000 hordót fog feldolgozni, ha elkészül. A pályázati javaslat szerint a 
magánbefektetők a társaság 70%-át birtokolják, a Sonangol állami olajtársaság pedig 30%-os részesedéssel fognak 
rendelkezni a vállalatirányításban. Angola további két finomítót épít (Cabinda és Soyo), valamint felújítja és bővíti a 
meglévő finomító kapacitását Luandában. A kormány célja napi 360 000 hordó olaj helyi feldolgozása. 
 
Dél-Afrika: áll a gyümölcsexport a zavargások miatt 
Káoszba fulladt a helyzet a Dél-Afrikai Köztársaság két tartományában, a rendőrségnek egyelőre nem sikerült 
megfékezni a volt elnök börtönbe kerülése miatt kitört zavargásokat, és ezt a gyümölcsexport is megsínyli. Július elejétől 
tartanak a fosztogatások, gyújtogatások KwaZulu-Natal, illetve részben Gauteng tartományban; ez utóbbiban található 
Johannesburg is, a Dél-Afrikai Köztársaság gazdasági központja. A rendőrségnek, illetve a kivezényelt katonáknak sem 
sikerült megfékezni a kiterjedt zavargásokat. A károk milliárdos nagyságrendűek, és mivel a durbani kikötő is blokád 
alatt van, áll a citrusexport. Durban kikötője a dél-afrikai gyümölcsexport legjelentősebb indulóállomása. A becsült kár 
eddig 592 millió rand, ami kb. 34 millió eurónak felel meg. 
 
Etiópia: gazdasági zónát hoznak létre Addisz-Abebában 
A fővárosi polgármester bejelentette, hogy 2022-ig befejezik a Gotera kerületben 34 hektár területen megépülő speciális 
gazdasági övezetet kiépítését, amely az afrikai kontinens egyik legnagyobb kiterjedésű gazdasági zónája lesz. A projekt 
megvalósításában részt vesz a kínai kormány is.  
 
Szenegál: egyre rosszabb a helyzet a koronavírus miatt 
A határok lezárását és a szükségállapot újbóli bevezetését helyezte kilátásba az afrikai Szenegálban pénteken Macky 
Sall elnök, miután az országban egy héten belül harmadszor is rekordszámú koronavírusos megbetegedést regisztráltak 
Az országban eddig viszonylag kevés megbetegedést és halálesetet vettek nyilvántartásba, a járvány harmadik 
hullámában nem áll rendelkezésre elegendő adag vakcina a széles körű oltáshoz – közölte az MTI. 
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Csökken az olajár, de a járvány bekavarhat 
Több mint hat százalékkal csökkent, így másfél havi mélypontra került a kőolaj világpiaci ára azután, hogy a OPEC+ 
kőolajtermelő csoport vasárnap megállapodott a kitermelés növeléséről. A befektetők attól tartanak, hogy túlkínálat 
alakul ki az olajpiacokon, miközben számos országban újra fellángolt a koronavírus-járvány - írja az MTI a Reuters és a 
TASZSZ hírügynökségekre hivatkozva. 
 
Iránban olyan durva vízhiány van, hogy tömegdemonstrációk robbantak ki 
Tüntetések robbantak ki Irán délnyugati részén több városban is a tartós vízhiány miatt, a teheráni vezetés pénteken 
ezért a belügy-, az energetikai és a mezőgazdasági minisztériumok képviselőiből álló küldöttséget menesztett 
Huzesztán tartományba. Vízhiány és áramkimaradások az utóbbi hetekben Irán-szerte előfordultak, de a helyzet 
különösen rossz Huzesztán tartományban, ahol 50 Celsius-fokot is mutatott a hőmérő higanyszála. Mindez hatással volt 
a regionális mezőgazdaságra is. Irán jelenleg súlyos aszállyal küzd, de a kormányt is bírálatok érik amiatt, hogy nem 
foglalkozott az elavult infrastruktúra korszerűsítésével. 
 
Irán: az infláció 71 százalékos, miközben a köztisztviselők gazdagodnak 
Miközben a világ legtöbb országában sikerült mérsékelni az inflációt, Iránban durván elszabadultak az árak. Az emberek 
egy jelentős része nyomorog és értéktelenedik a pénze. Az állami vezetők az országgal szembeni szankciókat teszik 
felelőssé, de érdekes módon a tisztségviselők és családtagjaik gazdagodnak - olvasható az Iran Focus összeállításában. 
 
Az egészségügyi rendszer összeomlásától tartanak Tunéziában 
Az egészségügyi ellátórendszer összeomlására figyelmeztetett a koronavírus-fertőzés gyors terjedése miatt Nisszaf ben 
Alaja egészségügyi minisztériumi szóvivő. Katasztrofálisnak nevezte a járványhelyzetet a helyi rádiónak adott 
interjúban. A szóvivő elismerte, hogy az intézmények nem tudnak megbirkózni a fertőzöttek növekvő számával, 
nehezen találni üres kórházi ágyat, és országszerte hiány van kialakulóban orvosi oxigénből is. 
 
Milliók helyett csak hatvanezren zarándokoltak az idén a Kába-kőhöz 
Csupán 60 ezer szaúdi muszlim részvételével zajlott az éves iszlám szent zarándoklat, a háddzs második napja 
Mekkában. Minden évben mintegy kétmillió, a világ minden országából érkező hívő szokott végigmenni a vallási 
zarándokjáráson - a járványügyi szigorítások miatt azonban idén csak szaúdiak és Szaúd-Arábiában élő külföldiek szűk 
köre tudja ezt megtenni - 550 ezren jelentkeztek, a 60 ezer szerencsés nevét közülük sorsolták ki. 
 
Befagyasztotta Biden a közel-keleti békét finanszírozó Ábrahám Alapot 
Joe Biden amerikai elnök kormánya meghatározatlan időre leállította a közel-keleti országok gazdaságát támogató 
Ábrahám Alapot, amelyet az Egyesült Államok, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek hozott létre tavaly szeptemberben, 
a három ország között megkötött, úgynevezett Ábrahám Egyezmény aláírása után. Az erre szánt összeget az amerikai 
kormány a koronavírus-járvány okozta hazai gazdasági károk enyhítésére akarja fordítani - közölték meg nem nevezett 
izraeli és amerikai források a Globes című izraeli gazdasági lappal. 
 
Arab Health: hogyan használja Dubaj a mesterséges intelligenciát a jövőre való felkészüléshez 
Az Arab Health a világ egyik legnagyobb orvostechnikai kiállítása, minden évben több ezer cég mutatkozik be a több 
tízezer szakmai látogató előtt. Tekintettel a szigorú EU-s vízumkiadási gyakorlatra, számos dél-kelet ázsiai, afrikai és 
közel-keleti ország szakmai közönsége számára az Arab Health az elsőszámú orvostechnikai seregszemle. Az idei 
esemény középpontjában is a legújabb orvosi technológiák és innovatív megoldások állnak, a korszerű képalkotó 
berendezésektől kezdve a sebészeti fejlesztéseken át a protézisek fejlődéséig. 
 
Negyedik hétéves terminusát kezdi meg a szír elnök 
Ünnepélyesen beiktatták hivatalába a szíriai fővárosban a májusban újraválasztott Bassár el-Aszad elnököt, aki ezzel a 
negyedik hétéves elnöki periódusát kezdi meg. Az elnök 21 éve váltotta Szíria élén az elhunyt apját, Háfez el-Aszadot, 
aki 1970-ben vértelen puccsal került hatalomra, bár 1971-ben általános választásokon erősítették meg hatalmát. 
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Szíria – Aszad 50 százalékos béremelést rendelt el a közszférában 
Bassár el-Aszad szíriai elnök vasárnap elrendelte, hogy emeljék 50 százalékkal a közszférában dolgozó több százezer 
hivatalnok és katona bérét a súlyos gazdasági és pénzügyi válság, valamint az alapvető termékek drágulása közepette. 
Az elnöki rendelet alapján a katonai és a polgári öregségi nyugdíjat is emelik 40 százalékkal, a havi minimálbért pedig 47 
ezer szíriai fontról 71 515 szíriai fontra (mintegy 22 dollár) növelik. 
 
Folytatódik a pilóta nélküli zuhanás Libanonban 
Visszaadta kormányalakítási megbízatását a Nyugat-barát Szaád Haríri, miután csaknem kilenc hónap próbálkozás után 
sem tudta feloldani a politikai patthelyzetet a súlyos válságba süllyedt Libanonban. A leköszönő miniszterelnök-jelölt a 
kudarcért Michel Aoun államfőt tette felelőssé, mondván ő nem volt hajlandó jóváhagyni a tervezett szakértőkből álló 
kabinetet. 
 
Elképesztő rekordot ért el a Szuezi-csatorna bevétele 
Az egyiptomi Szuezi-csatorna bevételei a 2020-21-es pénzügyi évben (2020. július-2021. június) rekordszintre, 5,84 
milliárd dollárra (közel 1800 milliárd forintra) emelkedtek az előző évi 5,72 milliárd dollárról – számol be arról a gCaptain 
a Szuezi-csatorna Hatóság friss közleménye alapján. A hatóság azt is közölte, hogy a csatorna bevételei az idei év első 
hat hónapjában mintegy 3 milliárd dollárra nőttek a tavalyi év azonos időszakában elért 2,76 milliárd dollárhoz képest, 
annak ellenére, hogy márciusban napokra a csatornában rekedt a hatalmas Ever Given konténerhajó. 
 
5000 megawattot termel a Nílus ereje, működésre kész a Nagy Reneszánsz Gát 
Készen áll a villamosenergia-termelésre a Níluson felépült Nagy Reneszánsz Gát (GERD), amely számos vízelosztási vita 
forrása Etiópia és szomszédai között – nyilatkozta az AFP-nek egy etióp tisztségviselő hétfőn. Etiópia 2020 júliusában 
bejelentette, hogy teljesítette a 4,9 milliárd köbméter folyóvíz tárolására kitűzött célját, és a második szakaszban 
eltökélt szándéka a 13,5 milliárd köbméteres vízkészlet felhalmozása. Ennek érdekében hamarosan üzembe helyezhetik 
a GERD tizenhárom turbinája közül az első kettőt, bár ennek pontos dátuma egyelőre nem ismert. 
 
Izraelben megugrott az új fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg 
Az izraeli egészségügyi minisztérium adatai szerint legutóbb március 22-én találtak hasonlóan magas számú, 855 új 
koronavírus fertőzöttet, mint csütörtökön. Az elvégzett 56 624 teszt 1,5 százaléka bizonyult pozitívnak. A rendkívül 
magas átoltottság nyomán elsősorban a súlyos betegek számát figyelik a hatóságok, de már 99-en szorulnak kórházi 
ellátásra, közülük 52-en súlyos esetnek számítanak, és 17 embert ápolnak lélegeztetőgépen. A június közepén kezdődött 
negyedik hullámban múlt szerda óta 11-en haltak meg, noha előtte már hetek óta nem szedett áldozatot Izraelben a 
koronavírus-járvány.      
 
Izraelben minél kevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a járvány negyedik hullámát 
Izraelben minél kevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a koronavírus-járvány negyedik hullámát - jelentette a 
Jediót Ahronót című újság hírportálja, az ynet hétfőn. "Amikor a világ az erősen fertőzöttre, pirosra vált, az izraeli 
kormány célja a megszokott élet és a napi rutintevékenységek fenntartása" - hangsúlyozta Naftali Bennett 
miniszterelnök a kormány szokásos heti ülésének kezdetén. 
 
Koronavírus: három hónapos csúcson az új fertőzések Izraelben, de a súlyos betegek száma alig nő 
Lecsökkentették két hétről egy hétre a koronavírus miatti karantén időtartamát Izraelben két negatív teszteredmény 
megléte esetén - jelentette a helyi média szerdán. Korábban tesztek nélkül két hétig, két negatív teszt esetén tíz napig 
kellett izolálnia magát annak, aki koronavírus fertőzöttel érintkezett vagy akinek más okból, például külföldről 
megérkezve karanténba kell vonulnia. A szabály megszegőire ötezer sékeles (mintegy ötvenezer forint) bírságot 
szabnak ki, és a rendőrség fokozott szigorral fogja felügyelni a karanténkötelezettség betartását. 
 
Izraelben megkezdik a harmadik Pfizer-oltást a krónikus betegek számára 
Izraelben megkezdik a harmadik Pfizer-oltást a krónikus betegek számára - közölte vasárnap a zsidó állam egészségügyi 
minisztere. Nitzan Horowitz hozzátette: a társadalom tömeges harmadik átoltásáról még nem született kormányzati 
döntés. 
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Ausztrália 

 
Ausztráliában épülhet meg a zöldenergia-termelés „fellegvára” 
Megvalósulása esetén a Sydney méretű területet lefedő komplexum a szél és a napfény erejét környezetbarát 
üzemanyagok gyártására használhatja majd fel. Nyugat-Ausztráliában építheti meg a világ legnagyobb 
megújulóenergia-termelő telephelyét egy nemzetközi konzorcium. A tervekben szereplő, 100 milliárd dolláros, több mint 
50 gigawatt kapacitású beruházás összterülete elérheti a 15 000 négyzetkilométert. A komplexum a szél, illetve a napfény 
erejét ammónia, illetve hidrogén előállítására használhatná fel. 
 
Meghosszabbítják a lezárásokat Sydney-ben 
Az ausztrál hatóságok még legalább két héttel meghosszabbítják a lezárásokat Sydney-ben – írja a Financial Times. A 
döntés azután született meg, hogy az elmúlt huszonnégy órában újabb kilencvenhét pozitív esetet jelentettek. Új-Dél-
Wales állam központjában már csaknem három hete vannak érvényben a korlátozások. 
 
Elképesztően erős videóval buzdítják oltásra az embereket Ausztráliában 
Erős visszhangot váltott ki egy koronavírus elleni védőoltás felvételére buzdító ausztrál kormányzati reklám, amin egy 
kórházi ágyon lélegeztetőgépre kötött fiatal covidos nőt ábrázol, ahogy az épp levegőért kapkod. A videóval Sydney 
lakosságát szeretnék oltakozásra bírni, ahol alig több, mint 10 százalékos az átoltottság egy delta variáns által kiváltott 
újabb járványhullám kitörésének küszöbén. 
 
Robotok dolgoznak Ausztrália első teljesen automatizált farmján 
Nem telik el sok év, és a technológia kiemeli a gazdákat a földekről. Az ausztrál Charles Sturt Egyetem (CSU) bejelentette, 
hogy egy "kéz nélküli" intelligens farmot tervez létrehozni, ahol robotok végzik majd az összes munkát. Emberi 
munkaerőre pedig nincs szükség. A kihívás az, hogy az általunk elfogyasztott élelmiszerek többsége farmokról származik, 
és ahogy nő a népesség, úgy nő az élelmezéshez szükséges élelmiszer mennyisége is. Egy farm körül azonban rengeteg 
munkát kell elvégezni, és sok gazdálkodónak gondot okoz, hogy embereket találjon ezekre a feladatokra. A 
munkaerőhiány krónikus probléma a fejlett világ gazdaságaiban. 
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Új-Zéland 

 
Őrült módon menekülnek az új-zélandiak Sydneyből 
Az Air New Zealand légitársaság hétfőn bejelentette, hogy tizenöt perc alatt valamennyi helyet lefoglaltak arra a kilenc 
Sydneyből induló vészhelyzeti járatra, amit a városban súlyosbodó járványhelyzet miatt indítanak állampolgáraik 
számára, írja a Financial Times. 
 
Irányt váltott az új-zélandi jegybank 
Váratlanul véget ért a tavaly indított kötvényvásárlási program, ami a kamatemelést megelőző lépés. A várakozásoknak 
megfelelően 0,25 százalékon hagyta az alapkamatot az új-zélandi jegybank a – hazai idő szerint – szerda hajnalban tartott 
ülésén. 
 
Új-Zéland lesz az e heti APEC-találkozó házigazdája 
Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern bejelentette, hogy az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés 
(APEC) tagállamainak államfői a koronavírus-járvány gazdasági hatásait fogják megtárgyalni e heti megbeszélésükön, 
rendkívüli bejelentésre azonban nem kell számítani. 
 
Új-Zélandon most fizetik meg a lezárások árát: egyre több a nem koronás gyerekbetegség 
Új-Zéland a világ egyik legsikeresebbje volt a koronavírus elleni védekezésben: hatékony és gyors intézkedésekkel más 
országokhoz képest alig volt jelen a járvány, a szigetországban összesen 26-an haltak meg. Ennek is megvan azonban a 
böjtje: a lezárások miatt más kórokozók ellen sem immunizálódtak megfelelően, és most emiatt kerülhet egyre több 
gyerek kórházba. A mérleg összességében így is pozitív. 
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