
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

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

 
Albániában újabb két héttel meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket 
Albániában újabb két héttel meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket, vagyis továbbra is éjszakai kijárási 
korlátozás van érvényben este 8 és reggel 6 óra között, az éttermek, bárok és hasonló egységek nem lehetnek nyitva 
ugyanebben az időintervallumban (a kiszállítást végző vendéglátóhelyek kivételével), továbbá 10 főben maximalizálták 
a kül- és beltéri összejövetelek létszámát. Az országban március 24-re 448-cal 122 295-re nőtt a járvány kitörése óta 
azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 15-tel 2 171-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak 
száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 32 931 aktív esetet tartanak 
nyilván. 
 
Az Egyesült Arab Emírségek 10 000 adag Szputnyik-V vakcinát adományozott Albániának 
Albánia 10 000 adag orosz Szputnyik-V koronavírus vakcinát kapott az Egyesült Arab Emírségek adományaként, amely 
március 22-én érkezett Tiranába. Albánia már korábban megkezdte az egészségügyi dolgozók, a tanárok és a 80 évnél 
idősebbek oltását a Pfizer és az AstraZeneca által gyártott vakcinákkal. 
 
Albánia EU-harmonizált éves inflációja 1,3%-ra nőtt februárban 
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) februárban 1,3%-kal emelkedett, miután januárban éves szinten 
0,6%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján az ország HICP-je februárban 1,4%-kal, míg az előző hónapban 1,5%-kal 
nőtt. Albánia nem harmonizált fogyasztói árinflációja februárban éves szinten 1,1%-ra emelkedett a januári 0,4%-ról. 
 
Az Albániába érkező külföldi turisták száma februárban éves szinten 30,9%-kal csökkent 
Albániában februárban 158 173 külföldi turistát regisztráltak, ami éves szinten 30,9%-os visszaesést jelent. A belföldi és 
külföldi turisták száma összesen 41,5%-kal, 360 524-re csökkent éves szinten a vizsgált hónapban. 75 184 turista érkezett 
az országba Koszovóból, 27 688 Észak-Macedóniából és 20 686 Montenegróból. 
 
Nem tudott helyreállni az albán légiközlekedési ágazat 2021 első két hónapjában 
A koronavírus-járvány okozta 2020. évi visszaesést követően 2021 első két hónapjában sem tudott helyreállni az albán 
légiközlekedési ágazat. Az előző év azonos időszakához viszonyítva idén januárban 55,6%-kal, míg februárban 54,9%-
kal csökkent az Albániából induló járatok száma. 
 
A választások előtt néhány hónappal rekordmértékűre nőtt a foglalkoztatás az albán állami szférában 
A harmadik negyedévhez képest 6%-kal, vagyis 10.000 fővel 182 500-ra nőtt az albán állami szférában dolgozók száma 
2020 negyedik negyedévében, míg 2019 azonos időszakához képest 4,7%-os volt a növekedés. A választásokat 
megelőző időszakban egyedül a közszférában emelkedett a foglalkoztatottak száma, az üzleti szférában 4600, míg a 
mezőgazdaságban 13000 munkanélkülit tartottak nyilván. 
 
A koronavírus-járvány hatása az egyes ágazatok termelékenységére 
A koronavírus-járvány hatására mind a cégeknek, mind a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez, 
többek közt (ahol megoldható volt) a korábban kevésbé elterjedt otthoni munkavégzéshez, illetve a munkahelyeken 
életbe léptetett biztonsági intézkedésekhez. A több országban bevezetett karantén-intézkedések és a bizonytalan 
helyzet miatt romlott az albán textil- és cipőipar termelékenysége, éves szinten 2%-kal csökkent az ágazat exportja 2021 
januárjában. Az építőipar a járvány ellenére is növekedni tudott 2020-ban, és idén is pozitív eredményekre számítanak 
az iparágban. Az agrárszektorra gyakorolt hatás kettős: egyrészt a járvány kevésbé volt hatással a munkavégzés 
körülményeire, a szállítási nehézségek miatt ennek az ágazatnak a teljesítménye is romlott. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

https://albaniandailynews.com/news/technical-committee-of-experts-extends-restrictions-with-two-weeks
https://seenews.com/news/uae-donates-10000-doses-of-sputnik-v-vaccine-to-albania-report-735406
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-accelerates-to-13-in-feb-735056
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-down-309-yy-in-feb-735435
https://albaniandailynews.com/news/aviation-market-unable-to-recover-in-jan-feb
https://albaniandailynews.com/news/record-employment-in-state-administration-prior-to-elections
https://albaniandailynews.com/news/working-during-pandemic-how-covid-19-affected-each-sector
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/


Ausztria 

 
Bekeményítenek Ausztriában, súlyos szigorítások jönnek húsvétra 
Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor – április 1-jétől 6-ig – teljes zárlatot vezetnek be, hogy 
megelőzzék a kórházak koronavírus-osztályainak túlterhelését – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter 
az érintett tartományfőnökökkel tartott közös sajtótájékoztatóján. Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus 
járványügyi adatokat produkál, és ezt a lépést nem elsősorban a napi új megbetegedések növekvő száma miatt 
szükséges megtenni – bár a fővárosban ez a szám is magas –, hanem a kórházak fenyegető túlterheltsége miatt – 
magyarázta a tárcavezető. 
 
Bécsben elhalasztják a nem sürgős operációkat 
Egyre aggasztóbb a járványhelyzet az új vírusvariánsok agresszív terjedése miatt Ausztriában. Bécsben elhalasztják a 
nem sürgős, tervezhető műtéteket a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek emelkedő száma miatt, hogy szükség esetén 
biztosítani tudják a megfelelő számú ágykapacitást a kórházakban - jelentette be Markus Pederiva, a bécsi egészségügyi 
szövetség sajtószóvivője pénteken. 
 
Oroszország tájékoztatta Ausztriát a Szputnyik V ausztriai gyártásának lehetőségeiről 
Oroszország tájékoztatta az osztrák kormányt a koronavírus elleni Szputnyik V vakcina ausztriai gyártásának 
lehetőségeiről - adta hírül vasárnap az ORF közszolgálati televízió a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva. "Az orosz 
közvetlen beruházási alap (RDIF) kezdeményezésére tájékoztatást adtunk az osztrák kormánynak a rendelkezésre álló 
lehetőségekről" - közölte Oroszország bécsi nagykövete. "Oroszország több osztrák céggel is tárgyalásokat folytat a 
szputnyik v vakcina ausztriai gyártásáról.  
 
Három évtizede lépett a magyar piacra az OMV, folyamatos a bővülés azóta is 
Idén három évtizede annak, hogy belépett a magyar piacra az OMV, amely annak már közel 10 százalékát birtokolja és 
közel 200 töltőállomásból álló hálózattal rendelkezik. A társaság a kiskereskedelem mellett a nagykereskedelemben is 
meghatározó szereplő az üzemanyag és bitumen termékek értékesítése révén. 
 
Budapest-Varsó/Bécs gyorsvasút 
A Magyar Közlönyben megjelent határozatban szereplő első projekt a Budapest-Varsó/Bécs nagysebességű vasút 
magyar szakaszának a környezetvédelmi előkészítését tartalmazza, és összhangban van az osztrák repülőtéri vasúti 
fejlesztéssel. A teljes költsége bruttó 2 milliárd 921 millió forint. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Mégsem lesznek áprilisban lazítások Belgiumban 
Az eredeti tervek szerint már engedélyeztek volna ötven fős rendezvényeket, de a harmadik hullám miatt inkább 
elhalasztják a tervet. A belga kormány pénteken úgy döntött, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem vezet be 
korlátozásenyhítéseket április elején. Alexander de Croo belga miniszterelnök, a döntést az új fertőzöttek számának 
enyhe növekedésével indokolta. 

 
Belgiumban ismét szigorítják a járványügyi rendelkezéseket 
Belgiumban ismét szigorítják a járvány miatti korlátozásokat a koronavírus új fertőzöttek számának mintegy 40 
százalékos megnövekedése miatt. A szerdán bejelentett döntés értelmében péntektől legalább négyhetes lezárást 

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/bekemenyitenek-ausztriaban-sulyos-szigoritasok-jonnek-husvetra-3640225/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210319-becsben-elhalasztjak-a-halaszthato-operaciokat.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210319-becsben-elhalasztjak-a-halaszthato-operaciokat.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210321-oroszorszag-tajekoztatta-az-osztrak-kormanyt-a-szputnyik-v-vakcina-ausztriai-gyartasanak.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210321-oroszorszag-tajekoztatta-az-osztrak-kormanyt-a-szputnyik-v-vakcina-ausztriai-gyartasanak.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210322/harom-evtizede-lepett-a-magyar-piacra-az-omv-folyamatos-a-bovules-azota-is-475258
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a-budapest-varso-gyorsvasut-valamint-a-kelenfoldi--es-a-nyugati-palyaudvar-kozotti-alagut-unios-finanszirozasara-palyazik-a-kormany.725479.html
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://hvg.hu/vilag/20210319_Megsem_lesznek_aprilisban_lazitasok_Belgiumban
http://www.ma.hu/kulfold/360584/Belgiumban_ismet_szigoritjak_a_jarvanyugyi_rendelkezeseket


vezetnek be több ágazatban: a kozmetikai és fodrászszalonok ismét bezárják kapuikat, a nem alapvető árucikkeket 
kínáló üzletek csak egyeztetés alapján fogadhatnak vevőt, és egynél egyszerre nem többet, azonban a házhozszállítás 
továbbra is választható lehetőség marad.  
 
Vízágyúval oszlatták Hollandiában a korlátozások ellen tiltakozókat 
A holland rendőrség Amszterdam belvárosában vízágyúval oszlatta fel a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
korlátozások elleni tüntetést szombaton. Az ANP holland hírügynökség jelentése szerint a hatóságok mintegy ezer 
demonstrálót körülvettek a történelmi csatornanegyednél, másokat pedig a város külterületére vittek. Védőmaszkokat 
is osztottak azoknak, akik „megfeledkeztek” a járványügyi előírásokról. Letartóztatásokról nem érkezett jelentés. 
 
Hollandiában is meghosszabbították a korlátozásokat 
Három héttel meghosszabbították a korlátozó intézkedések időtartamát Hollandiában a járványhelyzet romlása miatt. 
A 17 milliós országban az elmúlt időszakban 6 ezer körül volt a naponta regisztrált új fertőzöttek száma, 8 százalékos 
pozitivitási ráta mellett. Ez nagyjából kétszerese a januári átlagnak, a remélt lazításra így egyelőre nincs esély a kormány 
szerint. Az egyetlen enyhítés, hogy az éjszakai kijárási tilalom kezdetét egy órával, este tízre kitolták, de az éttermek, 
bárok zárva maradnak. 
 
Tesztfesztiválokkal kísérleteznek a holland hatóságok 
Újabb teszteseményt rendeztek Hollandiában, hogy felmérjék, hogyan lehet a legkisebbre csökkenteni annak 
kockázatát egy szabadtéri tömegrendezvényen, hogy valaki elkapja a koronavírust. Ezúttal az Amszterdamtól egyórányi 
autóútra lévő Biddinghuizenben bonyolítottak le szabadtéri fesztivált 1500 látogatóval. 
 
Április elejétől kinyithatnak a luxemburgi teraszok 
A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre. 
Részlegesen újranyithat a vendéglátó szektor Luxemburgban április 7-től – írja a Guardian. Ez egyelőre annyit jelent, 
hogy az éttermek, bárok és kávézók a teraszon újra kiszolgálhatnak vendégeket, november óta először van ilyenre 
lehetőség. 
 
FORRÁS:  
www.hvg.hu  
www.ma.hu  
www.24.hu 
www.hu.euronews.com 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
Tiltakozásokat váltottak ki Bosznia-Hercegovinában a járvány visszaszorítására tett új intézkedések. Banja Lukában 
tüntetők azt követelték, hogy az állam segítse a bárok, éttermek és egyéb vállalkozások tulajdonosait. Még nem 
kezdődött meg a tömeges oltás. A kórházak kifogytak a szabad ágyakból a COVID-betegek – az elmúlt két hétben 
jelentősen megemelkedett – magas száma miatt. A Bosznia-Hercegovinai Föderációban ugyanakkor újabb korlátozó 
intézkedéseket vezettek be, többek közt éjszakai kijárási korlátozás van érvényben este 9 és reggel 5 óra között, illetve 
20 főben maximalizálták a kül- és beltéri összejövetelek létszámát. Bosznia-Hercegovinában március 24-re 1 852-vel 158 
198-ra nőtt a járvány kitörése óta regisztrált fertőzöttek és 24 884-re az aktív esetek száma, míg a betegség 
szövődményeiben elhunytak száma 62-vel 6 067-re emelkedett. Március 22-én, 165-tel rekordot döntött az egy nap alatt 
regisztrált halálos áldozatok száma. 
 
30%-kal csökkent Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi hiánya 2021 első két hónapjában 
Éves szinten 30%-kal 718 millió BAM-ra (437 millió dollár / 367 millió euró) csökkent Bosznia-Hercegovina 
külkereskedelmi hiánya 2021 első két hónapjában. Az export 7,3%-kal 1,9 milliárd BAM-ra nőtt az előző év azonos 

https://24.hu/kulfold/2021/03/21/vizagyuval-oszlattak-hollandiaban-a-korlatozasok-ellen-tiltatkozokat/
https://hu.euronews.com/2021/03/24/norvegiaban-es-hollandiaban-is-meghosszabbitottak-a-korlatozasokat
https://hu.euronews.com/2021/03/24/norvegiaban-es-hollandiaban-is-meghosszabbitottak-a-korlatozasokat
https://hu.euronews.com/2021/03/21/tesztfesztivalokkal-kiserleteznek-a-holland-hatosagok
https://hvg.hu/vilag/20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok
http://www.hvg.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.24.hu/
http://www.hu.euronews.com/
https://hu.euronews.com/2021/03/22/meghosszabbitjak-a-korlatozasokat-ausztriaban-es-nemetorszagban
https://www.sarajevotimes.com/bosnia-records-increase-in-export-in-the-first-two-months-of-this-year/


időszakához képest, míg az import 6,3%-kal, 2,6 milliárd BAM-ra esett vissza. A boszniai Szerb Köztársaság 
kereskedelmi hiánya 46%-kal 87,5 millió BAM-ra (53,2 millió USD / 44,7 millió EUR) csökkent a vizsgált időszakban. 
 
Januárban 2,6%-kal nőtt az átlagos nettó fizetés Bosznia-Hercegovinában 
Bosznia-Hercegovinában az átlagos nettó havi bér januárban éves szinten 2,6%-kal nőtt, elérve a 969 BAM-ot (591 dollár 
/ 495 euró). Havi összehasonlítás alapján az átlagos nettó havi fizetés nominálisan 1,8%-kal, reálértéken pedig 2,2%-kal 
csökkent januárban. Az átlagos bruttó havi bér nominálisan 3%-kal, 1504 BAM-ra nőtt éves szinten. 
 
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 2,2%-kal nőtt a regisztrált munkanélküliek száma januárban 
A regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában éves szinten 2,2%-kal, 415 027-re nőtt januárban. Havi 
összehasonlítás alapján a regisztrált munkanélküliek száma 0,3%-kal emelkedett. A regisztrált munkanélküliek 
legnagyobb részét, 133 050 fő, a magasan képzettek és szakképzettek tették ki, és 119 595 munkanélküli rendelkezett 
középiskolai végzettséggel. A mintegy 3,3 millió lakosú Boszniában 413 627 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván 
2020 végén. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
http://www.sarajevotimes.com/federation-of-bih-orders-stricter-measures-and-restriction-of-movement/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/bosnias-serb-republic-trade-gap-narrows-46-in-jan-feb-735424 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Bulgária szigorította a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat március 22-től 
A bolgár kormány a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére, szigorúbb országos korlátozások bevezetéséről 
döntött, miután jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek és a kórházi ápolásra szorulók száma. Március 22-től 10 napra 
bezártak az éttermek, a bárok, a 300 négyzetmétert meghaladó nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek, a 
bevásárlóközpontok, az óvodák, a tornatermek, a kaszinók, a mozik, a múzeumok és a művészeti galériák, és minden 
hallgató részére bevezették az online oktatást. Az országban március 24-re 4 375-tel 317 116-ra nőtt a járvány kitörése 
óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 106-tal 12 413-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak 
száma. Az aktív fertőzöttek száma február eleje óta ismét nő, jelenleg 62 392 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Az egészségügyi dolgozóknak adják fizetésüket a bolgár képviselők és kormánytagok 
Saját, összesen egymillió eurót kitevő fizetésüket ajánlják fel a bolgár képviselők és a kormánytagok a közegészségügy 
részére a koronavírus-járvány visszaszorítására. A 240 bolgár képviselő határozatban döntött arról, hogy április 1. és 
május 13. (a jelenleg érvényben lévő szükséghelyzet vége) közötti fizetését felajánlja az egészségügy-minisztériumnak. 
Ez egyben Bojko Boriszov jobboldali kormányfőt, a 17 minisztert, a 31 állami hivatal igazgatóját és más politikai 
intézmények vezetőit is kötelezi arra, hogy ők is ajánlják fel az azonos időszakra járó fizetésüket a tárcának. 
 
Bulgáriában a folyó fizetési mérleg többlettel zárt január végén 
Bulgáriában a folyó fizetési mérleg 85 millió euró (101 millió dollár) többlettel zárt január végén, szemben a 2020 
januárjában mért 12,7 millió eurós hiánnyal. A folyó fizetési mérleg többlete az ország 2021-re tervezett bruttó hazai 
terméke (GDP) 0,1%-ának felelt meg. 
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Csehország 

 
Visszatér Csehországba az EBRD 
Csaknem másfél évtized után felújítja csehországi befektetési tevékenységét az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD). A pénzintézet londoni székhelyén szerdán közölték, hogy a cseh kormány kérte az EBRD segítségét a cseh 
gazdaság kilábalásához a koronavírus-válságból, és a bank igazgatótanácsa jóváhagyta a kérést. 
 
Enyhül a járvány Csehországban 
A koronavírus-járvány Csehországban folytatódó enyhülését mutatják a prágai egészségügyi minisztérium szerda 
reggeli hivatalos adatai. A tárca honlapján nyilvánosságra hozott statisztikák szerint kedden 10 900 új igazolt fertőzést 
mutattak ki a laboratóriumi szűrések, ez 3100-zal kevesebb, mint egy hete volt. 
 
Csehország után Magyarországon haltak meg a legtöbben koronavírus következtében 
Lakosságarányosan, egymillió főre vetítve Csehország után Magyarországon haltak meg a legtöbben a koronavírus 
miatt az elmúlt napokban egy nemzetközi oldal, az Our World in Data adatai alapján. Csak Csehország (19,3) előzi meg 
Magyarországot (18,9) a koronavírus halálos áldozatainak egymillió főre vetített számában a március 20-ai, 7 napos 
átlagadatok alapján. 
 
Csehországban van az európai elektromos járművek egyik legfontosabb nyersanyaga 
362 millió euró értékű támogatással segíti az EIT InnoEnergy a csehországi Chvaletice városában, az Euro Manganese 
vállalat beruházásaként megvalósuló mangánprojektet, amely a jövőben jelentősen hozzájárulhat a versenyképes, 
fenntartható akkumulátorcella-előállítási értéklánc kiépítéséhez Európában, többek között az Európai Akkumulátor 
Szövetség (EBA) révén. 
 
FORRÁS: 
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Egyesült Királyság 

 
Utazási tilalommal védik a britek az oltási kampány eredményeit 
A brit kormány kedden ismertetett tervezete szerint jövő hétfőtől komoly pénzbírsággal sújthatók mindazok, akik 
nyomós indok nélkül próbálnak Angliából külföldre utazni. 
 
Féléves mélyponton a Covid miatti halálozások Nagy-Britanniában 
A hétfőn ismertetett adatok szerint szeptember óta nem mért mélypontra csökkent a COVID-19 betegség okozta 
halálozások száma Nagy-Britanniában. A koronavírus elleni oltásban a beadott első és a második dózisokkal együtt 
eddig több mint 30 millióan részesültek. 
 
Brexit: száz napjuk van a magyaroknak regisztrálni, ha maradni szeretnének 
A brit belügyminisztérium kedden emlékeztető közleményben hívta fel a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok 
figyelmét arra, hogy éppen száz nap múlva jár le a tartós letelepedési kérelem benyújtására kijelölt határidő. 
 
A koronavírus áldozataira emlékeznek Nagy-Britanniában 
Egyperces csenddel emlékeztek meg Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány áldozatairól kedden, a járvány 
megfékezését célzó, tavaly március 23-án elrendelt első országos zárlat évfordulóján. Boris Johnson miniszterelnök 
éppen egy éve jelentette be az első korlátozó intézkedéscsomagot, amelynek értelmében a lakosság onnantól csak az 
alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése céljából léphetett az utcára, és ebből a célból 
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is a lehető legritkábban. A tavaly március 23-án elrendelt zárlat idejéig 346-an haltak meg Nagy-Britanniában a 
koronavírus okozta Covid–19-betegségben. A nagy-britanniai koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma azóta 
meghaladta a 126 ezret. 
 
Meredeken csökkent a londoniak várható élettartama a koronavírus-járvány miatt 
Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány 
következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. 
A szakemberek az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) adatait „megdöbbentőnek nevezték, és felhívták a figyelmet 
arra, hogy a szegényebb londoni férfiak körében még nagyobbat, 3,3 évet esett vissza a mutató – olvasható az Evening 
Standard londoni lapban. 
 
Végveszélyben vannak a brit pubok 
Legalább kétezer brit pubnak, kocsmának és bárnak kellett véglegesen bezárnia, rengeteg másiknak pedig jelentős 
anyagi segítségre lenne szüksége a koronavírus-járvány miatti lezárások túléléséhez. Ha azt akarjuk, hogy a bárok 
túléljenek, akkor további pénzügyi segítségre lesz szükségük éveken át – közölte Dave Mountford, bártulajdonos és a 
Brit Pubok Fóruma nevű szervezet támogatója a Sky Newsnak. 
 
Újabb napi oltási csúcs az Egyesült Királyságban 
A vasárnap közzétett legfrissebb adatok szerint több mint 870 ezer embert oltottak be az elmúlt 24 órában a koronavírus 
elleni vakcinával az Egyesült Királyságban. A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord. Az új számok arról 
is tanúskodnak, hogy változatlanul jelentős ütemben csökken az új koronavírus-fertőzések, a kórházi kezelést igénylő 
megbetegedések és a halálozások száma. 
 
Kevesebb vakcinával is bíznak a britek a nyitásban 
A brit kormány a korábbinál várhatóan kisebb áprilisi oltóanyag-ellátással is tartani tudja az oltási programot és így a 
koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások feloldásának menetrendjét is – mondta csütörtökön Boris 
Johnson brit miniszterelnök. 
 
Hova tart Nagy-Britannia a Brexit után? 
Nagy-Britannia útkereséséről, az országon belüli feszültségekről és a brit járványhelyzet alakulásáról is beszélt Kumin 
Ferenc londoni magyar nagykövet, a Mathias Corvinus Collegium által szervezett beszélgetésen. A britek előtt álló 
időszakot három aspektusból, az amerikai elnökválasztás, a Brexit, valamint a koronavírus-járvány következményei 
szempontjából érdemes vizsgálni - kezdte előadását a nagykövet szűk körű, és a járvány miatt Zoomon keresztül tartott 
beszélgetésen. 
 
Lassulhat az oltások üteme az Egyesült Királyságban 
Szükségessé vált 1,7 millió vakcina újra tesztelése, valamint az Indiából érkező késedelmes vakcinaszállítmányok miatt 
lassulhat az oltások ütemezése a következő hetekben az Egyesült Királyságban – adta hírül a Sky News. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedóniában két héttel meghosszabbították az éjszakai kijárási tilalmat 
Észak-Macedónia kormánya két héttel meghosszabbította az országos éjszakai kijárási tilalmat, így a 22 órától másnap 
reggel 5 óráig hatályban lévő kijárási tilalom április 6-ig marad hatályban. A regisztrált koronavírus fertőzöttek száma 
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március 24-re Észak-Macedóniában 1347-tel 122 229-re, míg a járvány halálos áldozatainak száma 17-tel 3545-re 
emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma február közepe óta folyamatosan nő, jelenleg 16 030 esetet tartanak nyilván. 
 

Észak-Macedónia január-februári költségvetési hiánya 5,5 milliárd dénárra (88,7 millió euróra) nőtt 
Észak-Macedóniában 5,5 milliárd dénár (104,9 millió dollár / 88,7 millió euró) költségvetési hiány keletkezett az év első 
két hónapjában, szemben az előző év azonos időszakának 4,3 milliárd dénáros hiányával. A konszolidált költségvetési 
bevételek 31,2 milliárd dénárt tettek ki a január-februári időszakban, szemben a 2020 hasonló időszakának 31,3 milliárd 
dénárjával, mivel az adóbevételek 202 millió dénárról 172 millió dénárra csökkentek. Az összes kiadás 36,7 milliárd 
dénárra nőtt, szemben a 2020 hasonló időszakában mért 35,6 milliárd dénáros összeggel. 
 

0,8%-kal nőtt a nettó reálbér Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában januárban éves szinten 0,8%-kal nőtt a nettó reálbér a decemberi 3,1%-os növekedést követően. 
Nominálisan az átlag nettó bér 2,7%-kal növekedett éves összevetésben, elérve a 28 272 dénárt (546,4 USD / 460 EUR). 
Havi szinten 0,2%-kal emelkedett a nettó reálbér januárban. 
 

FORRÁS: 
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Franciaország 
 

Közel egy hónapos lezárás jön Párizsban, aggódnak a franciák 
A száz francia megyéből tizenhatban, köztük Párizsban, péntek éjféltől újabb általános karantén lép életbe, legalább 
négy hétre, a koronavírus fertőzőbb variánsai egyre fokozódó terjedésének megfékezésére, a korlátozások azonban 
rugalmasabbak lesznek az előző két lezáráshoz képest. 
 

Meglepően jól teljesít a francia ipar, a szolgáltatószektor még mindig nincs kint a vízből 
Az IHS Markit közzétette a márciusi beszerzésimenedzser-indexeket Franciaországból. A feldolgozóipar helyzete javult 
februárhoz képest, a szolgáltatószektor azonban még mindig a recessziós tartományban van. A feldolgozóipari index 
58,8 pontra emelkedett februárban a márciusi 56,1 pontról Franciaországban, azaz a szektor szereplőinek helyzete 
minimálisan javult. Az elemzők ennél sokkal kisebb javulásra, 56,5 pontos indexre számítottak. 
 

Franciaországban kiszélesítik az oltási kampányt, a tanárok elsőbbséget élveznek 
Franciaországban felgyorsítják és kiszélesítik a koronavírus elleni oltási kampányt: szombattól már a legalább 70 évesek 
is jelentkezhetnek oltásra, a tanárok pedig bekerülnek a prioritást élvező foglalkozási körben dolgozók közé - jelentette 
be kedden Emmanuel Macron államfő. 
 
Kiemelt oltóközpont lesz Franciaország nemzeti futballstadionja 
A koronavírus elleni védőoltások beadásának kiemelt központjává alakul át a Stade de France, a franciák nemzeti 
futballstadionja. A szombati Le Parisien szerint április elejétől üzemel majd új funkciójában az intézmény, amely a 
pandémiával vívott küzdelem legnagyobb centrumává válik. A lépés révén jelentős mértékben csökkenthető lesz a 
kórházakra nehezedő nyomás - írja az MTI. 
 
Tömegesen hagyták el Párizst az emberek a lezárások előtti napon 
Tömegesen hagyták el az emberek Párizst pénteken a koronavírus-járvány megfékezésére éjfélkor életbe lépő harmadik 
lezárás előtt: az állami vasúttársaság (SNCF) honlapján a kevésbé fertőzött régiókba induló vonatokra minden jegy 
elkelt, a fővárosból kivezető autóutakon pedig a déli órákra rekordméretű dugók alakultak ki. 

 
A hadsereg bevonásával nyitnak megaoltóközpontokat Franciaországban 
Franciaországban a hadsereget és a tűzoltókat is bevonják a koronavírus-elleni oltási kampányba, az áprilisban 
megnyíló, legalább 35 kiemelt nagy oltóközpont felállításához és működtetéséhez – jelentette be hétfőn Olivier Véran 
egészségügyi miniszter. 
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Horvátország 

 
Horvátországban megkétszereződött az új fertőzöttek napi száma 
Az elmúlt naphoz képest Horvátországban megkétszereződött az új koronavírussal fertőzöttek napi száma és a kórházi 
kezelésre szoruló betegek száma is emelkedett. A kórházakban egyre több a 40-50 év közötti beteg, akik 60 százalékánál 
kimutatták a gyorsabban terjedő brit vírusvariánst. Szakemberek szerint a gyógyintézetek egyelőre nincsenek nyomás 
alatt, de a helyzet nem jó. Horvátországban március 24-re 1891 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta 
számuk elérte a 260 636-ot. Egy nap alatt húszan haltak bele a fertőzés okozta COVID-19 szövődményeibe, a halottak 
száma ezzel 5828-ra emelkedett. Kórházban 1038 beteget ápolnak, közülük 99-en vannak lélegeztetőgépen.  
 
Horvátország szigorít az ellenőrzéseken, de nem lesznek lezárások húsvétkor 
Horvátországban szigorúbban fogják ellenőrizni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartását. Davor 
Bozinovic horvát belügyminiszter felszólította a megyei válságstábok vezetőit, hogy amennyiben szükséges, 
szigorítsanak a járványügyi intézkedéseken saját területükön. Azok a vendéglátóegységek, amelyek megnyitották 
teraszaikat és kerthelységeiket, és nem tartják be az előírásokat, veszélyeztetik a többi üzletek működését is. Ezért 
szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be, és azok, akik szabálysértést követnek el, nem részesülhetnek majd a koronavírus-
járvány okozta károk enyhítésére hozott állami támogatásokban. Ugyanakkor bejelentették, hogy nem lesznek 
lezárások a húsvéti ünnepek idején, és lakhelyelhagyási tilalmat sem vezetnek be.  
 
Horvátországban 9,7%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta februárban  
Horvátországban a regisztrált munkanélküliségi ráta februárban 9,7%-ra csökkent, szemben a januári 9,8%-kal. 
Februárban 162 386 munkanélkülit tartottak nyilván Horvátországban, ami 1,8%-os csökkenést jelent havi szinten, és 
17,7%-os növekedést jelent éves összehasonlításban. Horvátországban februárban 1 506 732 volt a foglalkoztatottak 
száma. 
 
Horvátországban éves szinten 3%-kal nőtt az átlagos nettó bér januárban 
Horvátországban éves szinten 3%-kal nőtt az átlagos havi nettó bér januárban, miután decemberben 5,7%-kal 
emelkedett. Havi összehasonlítás alapján az átlagos havi nettó bér januárban 0,4%-kal 6979 kunára (1096 USD / 921 
euró) esett vissza, miután az előző hónapban 2,6%-kal nőtt. 2020-ban az átlagos havi nettó bér 2,6%-kal nőtt éves 
szinten és elérte a 6763 kunát.  
 
Izgalmas piacra lépett az OTP - a horvát állam kötvénykibocsátását szervezi 
Az OTP Csoport vezető társforgalmazóként vett részt a horvát állam 2 milliárd euró össznévértékű 
kötvénykibocsátásának megszervezésében és lebonyolításában. A kibocsátást a volatilis piaci helyzet ellenére 
jelentősen túljegyezték, összesen 7 milliárd euró vételi ajánlat érkezett. Az OTP Bank az elmúlt néhány évben 
kiemelkedő eredményeket ért el a vállalati kötvénypiacon, amelynek köszönhetően 2020-ban a Bloomberg ranglistáján 
a 3. helyezést érte el a kelet-közép-európai régióban a kibocsátások nagysága alapján. 
 
A horvát polgárok a legeladósodottabbak a régióban 
A horvát polgárok a legeladósodottabbak a régióban, mivel a bankokban hitel címén az adósságuk összesen 18 milliárd 
euróra rúg. Legkevésbé Montenegró lakosai adósodtak el, közel 1,39 milliárd euróval, amelyet a volt Jugoszlávia 
utódállamainak területén működő hat központi bank januári adatai alapján állapítottak meg. A teljes adósság 
tekintetében második helyen Szlovénia lakosai állnak 11 milliárd euróval, míg Szerbia polgárai harmadikok mintegy 10 
milliárd euróval. Azonban, ha figyelembe veszik a hitel teljes összegét a lakosság számához viszonyítva, akkor kiderül, 
hogy Szerbia polgárai vannak a legkevésbé eladósodva az utódállamokhoz mérten. 

http://www.portfolio.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.24.hu/
http://www.index.hu/
https://www.promenad.hu/2021/03/24/horvatorszagban-megketszerezodott-az-uj-fertozottek-napi-szama/
https://profitline.hu/Horvatorszag-szigorit-419714
https://seenews.com/news/croatias-unemployment-rate-edges-down-to-97-in-feb-735050
https://seenews.com/news/croatias-avg-net-wage-up-3-yy-in-jan-735051
https://profitline.hu/Izgalmas-piacra-lepett-az-OTP---a-horvat-allam-kotvenykibocsatasat-szervezi-419705
https://www.magyarszo.rs/hu/4567/gazdasag/238503/A-horv%C3%A1t-polg%C3%A1rok-a-legelad%C3%B3sodottabbak-a-r%C3%A9gi%C3%B3ban-nyugat-balk%C3%A1ni-orsz%C3%A1gok-bankad%C3%B3ss%C3%A1g-eur%C3%B3.htm


FORRÁS: 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.promenad.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 24-re Koszovóban 781-gyel 84 458-ra növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 17-tel 1807-re nőtt. A betegségből ugyanakkor több mint 70 ezren már 
felgyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a 12 270-et. 
 

A CEB 25 millió eurós hitelt hagyott jóvá Koszovó részére COVID-19 vakcinák megvásárlásához 
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) 25 millió eurós (29,8 millió dolláros) kölcsönt hagyott jóvá Koszovó részére, 
hogy segítse az országot a lakosság felének beoltására elegendő COVID-19 vakcinák beszerzésében. Az összeg egy 
részét a vakcinák beadásához szükséges fogyóeszközök és az orvosi berendezések költségeinek fedezésére fordítják. 
2020 augusztusában a CEB és Koszovó 35 millió eurós kölcsönszerződést írt alá, amelynek célja Koszovó egészségügyi 
rendeszerének támogatása.  
 
Új kormánya lett Koszovónak 
A 120 fős koszovói törvényhozásban 67-en biztosították támogatásukról az Önrendelkezés (Vetevendosje) elnöke által 
vezetett kormányt, míg harmincan ellene szavaztak. Programjának ismertetésekor Albin Kurti elmondta, az új kormány 
egyik legfontosabb célja a kapcsolat rendezése Szerbiával, ugyanakkor azt is leszögezte, ez csak akkor lehetséges, ha 
Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét. Albin Kurti kormányának 15 minisztere lesz. A kormány összeállításakor Albin 
Kurti tartotta magát korábbi kijelentéséhez, miszerint nem kíván koalícióra lépni egyetlen albán párttal sem. 

 
Koszovó kereskedelmi hiánya februárban 11,4%-kal nőtt 
Koszovó kereskedelmi hiánya 11,4%-kal, 253,3 millió euróra (302 millió dollár) nőtt éves szinten februárban. Az export 
34,7%-kal bővült éves szinten 48,4 millió euróra, míg az import 14,5%-kal, 301,7 millió euróra nőtt. Koszovó fontosabb 
exportpiacai az Egyesült Államok, Olaszország és Albánia voltak. 

 
FORRÁS: 
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Lengyelország 

 
Lengyelországban stagnált a munkanélküliség 
Lengyelországban stagnált a munkanélküliség februárban januárhoz képest, míg a munkaügyi minisztérium növekedést 
várt. A lengyel statisztikai hivatal kedden azt közölte, hogy a munkanélküliségi ráta nem változott januárhoz képest, 6,5 
százalék maradt, ami 2018 áprilisa óta így is a legmagasabb. A munkaügyi minisztérium 6,6 százalékra emelkedő rátával 
számolt februárra. Tavaly februárban jóval alacsonyabb, 5,5 százalék volt a munkanélküliség Lengyelországban. 
 
Tombol Lengyelországban a brit vírusvariáns 
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Láthatjuk, hogy ez a mutáció nagyon agresszív, máris a klasszikus koronavírus helyére lépett – jelentette ki a lengyel 
egészségügyi miniszter-helyettes azzal kapcsolatban, hogy átlagosan az új megbetegedések nyolcvan százaléka a 
koronavírus brit mutációjához köthető Lengyelországban – írja a V4NA Hírügynökség. 
A lengyeleknél már látszik, mit okozott az AstraZeneca körüli botrány 
Az AstraZeneca cég gyártotta, koronavírus elleni vakcina további igénybevételére biztatta a lengyeleket Mateusz 
Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) biztonságosnak 
minősítette az oltóanyagot. 
 
Aranyfelvásárlási láz érte el Lengyelországot 
Lengyelország a következő években legalább 100 tonna aranyat kíván vásárolni, mellyel gazdasági erejét szeretné 
demonstrálni az Origo cikke szerint. A lengyel nemzeti tartalékok jelenleg 9 százaléka van aranyban tárolva, ezt 
szeretnék feltornászni 20 százalékra a következő hat évben. 
 
FORRÁS: 
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Montenegró 

 
Montenegróban ismét bezárják az iskolákat és az óvodákat 
A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Montenegró majdnem egész területén, a legsúlyosabban érintett 
körzetekben, április elsejéig bezárják az iskolákat és az óvodákat. Amennyiben ez az intézkedés sem lassítja a járvány 
terjedését, további bezárásokra lehet számítani április első hetétől. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 
24-re 434-gyel 88 550-re emelkedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt néggyel 1224-re nőtt. Az 
aktív fertőzöttek száma március 10. óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 7 692 esetet tartanak nyilván. 
 
Montenegró miniszterelnök-helyettese arra kéri az EU-t, hogy segítsen Podgoricának a kínai kölcsön visszafizetésében 
Dritan Abazovic, Montenegró miniszterelnök-helyettese arra kéri az EU-t, hogy segítse az adriai országot 1 milliárd euró 
(1,19 milliárd dollár) hitel visszafizetésében a kínai Eximbanknak, amellyel visszaszorítható lenne Kína befolyása. 2014-
ben Montenegró megállapodást írt alá egy 944 millió dolláros hitelről az Eximbankkal, 2%-os éves kamatlábbal és 
hatéves türelmi idővel, a bari kikötőt és a szerb határt összekötő autópálya építéséhez. A hitel az ország adósságának 
egyharmadát teszi ki. Montenegró a kölcsön első részletét 2021-ben tervezi visszafizetni. 
 
FORRÁS: 
https://koroshircentrum.hu/ 
https://seenews.com/ 
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Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS 
Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. március 7. 00:00 órai hatállyal magas fertőzöttségű területnek 
(Hochinzidenzgebiet) nyilvánítják. Az ezzel járó legfőbb változás, hogy a Magyarországról érkező beutazónak már a 
Németországba történő beutazáskor kell rendelkeznie egy negatív teszttel, melynek mintavételére leghamarabb 48 
órával a beutazás előtt került sor. Az előírások tartományonként eltérőek lehetnek, kérjük, előzetesen minden esetben 
tájékozódjanak a tartományi rendelkezésekről az illetékes egészségügyi hatóságnál! 
 
Angela Merkel: új járvány kezdődött a brit mutáció szétterjedésével 
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Új járvány kezdődött Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) úgynevezett brit mutációjának 
szétterjedésével, ezért védekezni is másként kell – mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi 
parlamentben. A vírus egy éve megjelent változata ellen védekezve a jelenlegi korlátozásokkal is sikerült volna 
megfékezni a járványt, Németország mégis ismét a fertőzésszám robbanásszerű emelkedésének szakaszában van, mert 
az „erőszakosabb", sokkal fertőzőképesebb és „halálosabb" brit mutáns kiszorította a többit. 
 
Angela Merkel bocsánatot kért - Húsvétkor nem lesz teljes zárlat Németországban 
Be kell ismerni és ki kell javítani a koronavírus-járvány elleni védekezésben elkövetett hibákat - mondta Angela Merkel 
német kancellár szerdán Berlinben, bejelentve, hogy mégsem rendelnek el teljes zárlatot a húsvéti ünnepekre. 
Kifejtette, hogy mindenképpen fel kell tartóztatni a koronavírus-járvány harmadik hullámát, de húsvétig nem lehet 
kellőképpen elrendezni például a zárlat napjaira járó fizetés kérdését. A döntés visszavonása tovább növeli a 
bizonytalanságot, amiért bocsánatot kérek a polgároktól - mondta Angela Merkel. 
 
A németek újabb milliárdos hitelfelvételről döntöttek 
A német kormány szerdán elfogadta a 60 milliárd eurós költségvetés-kiegészítését, amellyel rekord magas idei 
hitelfelvételt tesz lehetővé 240 milliárd euró összegben - írja a Reuters. Olaf Scholz pénzügyminiszter felvázolta a jövő 
évi költségvetési terveket is, amelyben újabb 81,5 milliárd euró hitelt venne fel Németország. Ehhez a parlamentnek 
ismét fel kéne függesztenie az adósságplafonról szóló törvényt az egymást követő harmadik évben. 
 
Rosszabb lehet a német GDP-növekedés a harmadik járványhullám miatt 
Újabb német elemző intézetek rontották a német gazdaság idei növekedésére adott előrejelzésüket, szerdán a 
müncheni Ifo és a kölni IW is közölte, hogy az Európai Unió legnagyobb nemzetgazdasága a korábban vártnál 
gyengébben teljesíthet. Az Ifo számításai szerint a decemberben jelzett 4,2 százalék helyett 3,7 százalékos lehet a 
növekedés, az Iw szerint 4 százalék helyett 3 százalékkal nőhet a német GDP 2021-ben. 
 
Meglepő adatok éreztek: kiugróan jó állapotban a német gazdaságban márciusban 
Meglepően jó beszerzésimenedzser-indexeket közölt az IHS Markit Németországból. A német feldolgozóipari bmi 66,6 
ponton állt, messze a növekedési határt jelentő 50 pont felett, és bőven meghaladta az elemzői várakozásokat is (a 
konszenzus 60,8 pontot várt). Már februárban is magas szinten, 60 pont felett állt a szektor indexe, márciusban pedig 
még ehhez képest is nőni tudott. A szolgáltatószektor még nagyobb meglepetést okozott, a járvány és korlátozó 
intézkedések ellenére a vízválasztó 50 pont fölé emelkedett az index nyár óta először, 50,8 ponton állt márciusban, ez 
pedig a szektor növekedését jelezheti előre. 
 
Lefelezte a német vendéglátóipart a koronavírus-járvány 
Közel a felére csökkent a német vendéglátóipar forgalma a koronavírus-járvány kezdete óta a német szövetségi 
statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn publikált kimutatása alapján.  Tavaly március óta az idén januárig a német 
vendéglátóipari vállalatok bevétele árkiigazítással 47,1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi azonos periódushoz 
képest. 
 
Német autóipari csúcstalálkozó  
A legutóbbi, tavaly novemberi találkozót követően 2021. március 23-án újabb autóipari csúcstalálkozóra került sor. A 
találkozó elsősorban a belső égésű motorról az elektromobilitásra való áttérés várható hatásaival, illetve az ambiciózus 
európai klímavédelmi célok teljesíthetőségével foglalkozott - a német gazdasági érdekek figyelembevételével. A 
közlekedési ágazat dekarbonizációja kiemelt jelentőségű, fel kell gyorsítani Európában a töltési infrastruktúra 
kiépítését. Ehhez viszont közös európai szabályozásra, tervezésre, piaci alapú ösztönzőkre, egységes fizetési módra és 
a típusok közötti kompatibilitásra van szükség.  
 
Washington erős ultimátumot adott Merkeléknek 
Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedden kijelentette, hogy az Orosz- és Németország között épülő Északi 
Áramlat 2 (Nord Stream 2) gázvezeték ellentétes az Európai Unió saját érdekeivel, és alááshatja Ukrajna szuverenitását. 
Az Egyesült Államok ezért óva inti Németországot a tranzitútvonal használatától. "Ellentétes Ukrajna, Lengyelország, 
valamint számos közeli partner és szövetséges érdekeivel" - mondta Blinken, jelezve azt is, hogy egy amerikai törvény 
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előírja Washington számára, hogy szankciókat alkalmazzon a Nord Stream 2 projektben részt vevő vállalatokkal 
szemben, jelezve a tulajdonképpeni ultimátumot a vezetéképítés kapcsán. 
 
A TUI is visszatért Mallorcára 
A TUI újra utaztat turistákat Mallorcára a koronavírus-járvány miatti hosszú szünet után. A multinacionális utazási iroda 
első járata vasárnap 10 óra 20 perckor indult Hannoverből. A TUI a közelmúltban arról számolt be, hogy jelentősen 
megnőtt a foglalások száma, miután a német járványvédelmi központ (Robert Koch Intézet) levette a Baleár-szigeteket 
a kockázatos területek listájáról. A német kormányt hetek óta éles bírálatok érik járványkezelési stratégiája miatt. Sokan 
nem értik, miként lehetséges, hogy a külföldi nyaralás engedélyezett, miközben jó néhány német régió az érvényben 
lévő korlátozások meghosszabbítását kéri. 
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Olaszország 

 
Az olasz kormány tárt karokkal várná az orosz és kínai vakcinát is 
Az olasz miniszterelnök Róma, Párizs és Berlin együttműködésével akarja felgyorsítani az Európai Unió oltási 
ütemezését hétfői sajtóértesülések szerint, miközben Olaszországba várják az orosz vakcinát fejlesztő moszkvai 
Gamaleja intézet delegációját. Mario Draghi az uniós vezetők csütörtökön kezdődő videokonferenciáján az európai 
vakcinázás gyorsabb ütemezését kívánja szorgalmazni. A La Repubblica napilap úgy értesült, hogy a közgazdász 
kormányfő az Európai Bizottság munkáját egy "hármas meghajtású motorral" akarja segíteni, vagyis a Róma, Párizs és 
Berlin közötti szoros együttműködéssel. 
 
Nem működik a tartományi oltási program Olaszországban 
Egymillió dózis vakcina kiszállítását rendelte el a járványért felelős kormánybiztos Olaszországban, miután több 
tartomány vakcina-utánpótlás nélkül maradt kedden. Lazio régió egészségügyi tanácsosa bejelentette, készen állnak az 
orosz vakcina helyi gyártására. Mario Draghi miniszterelnök kedden országos, központi irányítású vakcinázási 
programot szorgalmazott a jelenleg tartományonként zajló oltás helyett. Hangoztatta, hogy fel kell számolni a 
tehetősebb északi és a kevesebb forrással bíró déli tartományok közötti különbségeket. 
 
 
Több ezer olasz diák, szülő és tanár tüntetett a korlátozások ellen 
Vasárnap több ezer diák, szülő és tanár tüntetett olaszországi városokban, többek között Rómában és Milánóban az 
iskola bezárások ellen. Olaszországban az iskolaépületeket a járvány megfékezése érdekében bezárták és csak online 
módon folyhat a tanítás március 13. óta. Amióta kitört a járvány Olaszországban változó időközönként ki- és bezártak 
az iskolák a fertőzöttségi ráta változása szerint, összességében az olaszoknál volt a legkevesebb helyszíni tanítás 
Európában. Mario Draghi olasz miniszterelnök megígérte pénteken, hogy amikor a korlátozások enyhítésébe belekezd 
a kormány, az első dolguk az iskolák újranyitása lesz. 
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Románia 

 
Gyorsul a járvány Romániában 
Romániában a március 22-i adatok is a koronavírus-járvány terjedésének gyorsulását jelzik, Bukarestben meghaladta a 
lakosság 6,2 ezrelékét az utóbbi két hétben megfertőződtek aránya, de a hatóságok továbbra is próbálják elkerülni 
Bukarest vesztegzár alá helyezését. Egy nap alatt 6149-cel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az eddig regisztrált 
megbetegedések száma a napokban lépte át a 900 000-et.  Az utóbbi két hét átlagánál csaknem kétszer több, 174 
haláleset jelentettek, és újabb rekordot döntve 1367-re emelkedett a Covid-kórházak intenzív terápiás osztályain ápolt 
súlyos esetek száma. Április 1-től kezdődően az egyes oltóközpontok által használt oltóanyagot és a becsült várakozási 
időt is feltüntetik a koronavírus elleni oltáskampány internetes előjegyzési oldalán, ezzel elkerülhetővé válik, hogy a 
várakozási listákra feliratkozott jelentkezők adott esetben többhetes sorbaállás után lépjenek vissza. 
 
Támogatást kaphat a romániai turizmus 
Elfogadta a szenátus a 2021/10-es sürgősségi kormányrendeletet, amely anyagi támogatást nyújt a COVID-19 
világjárvány által sújtott turisztikai cégeknek. A rendelet módosításaképpen az állami támogatások összértékének felső 
határát 800.000 euróról 1.800.000 euróra emelték. A 2021/10-es sürgősségi kormányrendelet a 2020/224-es sürgősségi 
kormányrendelet egyes, az Európai Bizottság által jelzett hiányosságait korrigálja. Az elfogadott jogszabály beemeli a 
támogatottak körébe az idegenvezetőket, a támogatási program lebonyolításának időtartamát pedig 2021. június 30-
áról 2021. december 31-ére tolja ki. 
 
Komoly gondok a romániai mezőgazdaságban: a feldolgozóipar és a robotizáció segíthetne 
Rendszerszintű problémákat jelez, hogy Románia élelmiszer külkereskedelmi deficitje 5 év alatt megduplázódott és már 
4,3 milliárd eurónál jár. A romániai mezőgazdaság és élelmiszeripar gyenge teljesítményére utal, hogy jelentős az 
élelmiszer-alapanyagok és az élelmiszerek importja, ám ezen lehetne változtatni. Erre a pénzügyi rendszer stabilitását 
elősegíteni hivatott bizottság, a CNSM mutatott rá. A bankok és szakmai szervezetek képviselőiből álló testület a 
külkereskedelmi hiány csökkentését célzó ajánlásokat fogalmazott meg a kormány és a Román Nemzeti Bank felé. 
 
Romániában csökkent a járműgyártás év elején 
Romániában az idei első két hónapban 15,29 százalékkal csökkent a járműgyártás a tavalyi év azonos időszakához 
mérten. Januárban és februárban összesen 77 803 autót gyártott a francia Renault tulajdonában levő Dacia és az amerikai 
Ford a romániai üzemeiben. A Dacia 39 988 járművet szerelt össze, a Ford 37 815-öt. Februárban a járműgyártás 18 
százalékkal esett vissza a tavalyi második hónaphoz mérten, a két gyártó 39 372 autót állított elő. Februárban a Dacia 
alig ezerrel több autót gyártott, mint a Ford, hiszen az előbbi 20 179 járművet szerelt össze, míg a Ford 19 093-at. 
 
Övön aluli ütés a román exportnak: hét napra leáll a Dacia-gyár 
Április 1-én, 2-án, 16-án, 26-án, 27-én, 28-án és 29-én leáll a termelés a nagyobb román autógyártó mioveni üzemében. 
Az Automobile Dacia alvázgyára öt napon át csökkentett kapacitással fog működni. A munka felfüggesztésének az oka 
ugyanaz, mint a korábbi leállások alkalmával: a globális szintű alkatrészhiány. A szórakoztató elektronikai ipar, a 
termékei iránti fokozott kereslet miatt a mikrochip termelésnek a megszokottnál nagyobb hányadát kötötte le, a 
termelési kapacitások növelése pedig viszonylag hosszadalmas folyamat. Mindez nagyon negatívan befolyásolja az idei 
év gazdasági kilátásait, mivel az autógyártás a húzóágazatok közé tartozik, s jelentős a hozzájárulása a kivitelhez is.  
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Spanyolország 

 
Ami tilos a helyieknek, azt lehet a külföldi turistáknak - zúgolódnak a spanyolok 
A külföldi turisták miért mehetnek a Baleári vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? Ezen mérgelődnek 
Spanyolország polgárai, akik azt látják, hogy a kormány nyit a külföldi turizmus felé, de saját polgárainak megtiltja a 
régiók határainak átlépését. Az uniós jogi biztos szóvivője figyelmeztette a spanyol kormányt: teremtsen összhangot a 
nemzeti és nemzetközi utazások szabályozása között. Addig is azonban a fiatal franciák Airbnb paradicsoma lett Madrid. 
Vidám bulikat rendeznek az Airbnb-lakásokban, kiváltva ezzel a helyiek ellenérzését. 
 
Morgan Stanley: még idén nyáron is kimaradhat a turisztikai szezon 
Az oltások lassú terítése és a fertőzési esetszám növekedése miatt az idei nyári turisztikai szezon is kimaradhat 
Európában, ami nagy csapást mérhet az olasz, spanyol, portugál és görög gazdaságokra a Morgan Stanley pénzintézet 
szerint. A tavalyi turisztikai szezont a vírus terjedését fékező szezonális időjárási dinamika kihasználásával sikerült ugyan 
"részben megmenteni", az idén azonban erre már nem lesz mód az új vírusmutánsok megjelenése miatt a pénzintézet 
tanulmánya szerint.  
 
Öt új hibrid elektromos autómodell gyártására készül Spanyolországban a Renault 
A Renault öt új hibrid elektromos autómodell gyártását kezdi meg Spanyolországban 2022 és 2024 között – jelentette 
be a francia cégcsoport vezérigazgatója Palenciában. Luca de Meo közölte: a palenciai gyárban két, a valladolidi 
üzemben három új típus készül a következő években, utóbbi telephelyen új hibrid motorok összeszerelését is végzik 
majd. Emellett a sevillai üzemben két újfajta sebességváltó gyártását tervezik. Mint mondta, Spanyolország az autóipar 
villamosításának jelentős szereplőjévé válhat, véleménye szerint 2025-re a dél-európai országban értékesített autók 35 
százaléka hibrid jármű lesz, míg Európában elérheti a 45 százalékot. 
 
FORRÁS: 
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Skandináv országok 

 
Svédországban alacsonyabb a halálozási arány, mint sok más európai országban 
Svédországban – amely nem vezetett be kijárási tilalmakat – a tavalyi évben alacsonyabb halálozási arányt állapítottak 
meg a kontinens többi országához viszonyítva – mutatják a legújabb hivatalos adatok, írja az N1 hírportál. A 
szakemberek arra is rámutattak, hogy ezek az adatok nem azt jelentik, hogy nem lenne szükség a bezárásokra, viszont 
azt elismerték, hogy a svédek járványkezelése példaértékű lehet. 
 
Svédország díjemelést tervez repterein a légszennyezés miatt 
A svéd kormány szerint az éghajlati hatásokat, például a bioüzemanyagok használatát is figyelembe kell venni a díjak 
kiszámításakor. Svédország azt tervezi, hogy felszálláskor és leszálláskor több díjat számít fel a légitársaságoknak, ha 
repülőgépeik légszennyezése jelentősebb. Az intézkedés júliusban lép hatályba, és azt jelenti, hogy az újabb és 
hatékonyabb repülőgépek profitálnak a rendszerből, míg a régebbi gépeket magasabb díjak terhelik majd.  
 
A Fjällrävent választották Svédország legfenntarthatóbb márkájává 
A márka lett az iparág legfenntarthatóbb vállalata Svédországban a Sustainable Brand Index™, Európa legnagyobb 
fenntarthatósági felmérése alapján. A svéd márka az újrahasznosított, organikus és megújuló alapanyagokat részesíti 
előnyben. 2021 tavaszán pedig a gyártó bemutatta legújabb kapszulakollekcióját, a Samlarent, amelynek előállításához 
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csak és kizárólag a gyártás során hátramaradt szövetanyagokat használtak fel, így játékos színkombinációkat és teljesen 
egyedi termékek jöhettek létre. 
 
Norvégia továbbra sem olt AstraZenecával 
Az unió legtöbb tagállamában újra oltanak az AstraZeneca vakcinájával, miután az Európai Gyógyszerügynökség újra 
megvizsgálta, és megerősítette, hogy nem talált összefüggést a néhány betegnél az oltás után tapasztalt vérrögösödés 
és az oltás között. Ugyanakkor a vakcina körüli negatív hírverés miatt sokan utasítják vissza az oltóanyagot, ami 
visszaveti az európai oltási programokat. A Guardian arról ír, hogy még az oltóanyag hazájában, az Egyesült 
Királyságban is vannak ebből nehézségek. 
 
Norvégiában is várni kell még a lazításra      
Norvégiában március második felében tervezték bejelenteni a járványügyi korlátozások lazításának ütemét, de helyzet 
romlása miatt ehelyett további szigorításokra kell készülnie a lakosságnak. Március közepe óta az addig működő 
éttermek már nem fogadhatnak vendégeket. Az új szabályok szerint tilos alkoholos italokat felszolgálni és beltéren 
sportolni (a versenysport kivételével). 
 
Katonai technológiák miatt blokkolja egy motorgyártó cég eladását a norvég kormány 
Norvégia nem fogja engedélyezni, hogy a brit Rolls-Royce hajtóműgyártó vállalat eladja a tulajdonában lévő, norvég 
Bergen Engines hajómotort gyártó vállalatot az orosz TMH Group cégnek – tájékoztatta Monica Maeland igazságügyi 
miniszter kedden az oslói parlamentet. 
 
Áprilistól enyhítenek a korlátozásokon Dániában, ha sikerül elég embert beoltani 
A dán politikusok átfogó megállapodást értek el a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos 
enyhítéséről áprilistól kezdve. Az ütemezés egyelőre attól függ, hogy sikerül-e beoltani az összes 50 év feletti és a 
veszélyeztetett csoportokba tartozó lakost, illetve, hogy alacsonyak maradnak-e az újabb fertőzési mutatók. 
 
A párhuzamos társadalmak felszámolását tűzte ki célul Dánia 
Az észak-európai országban nem tabu a bevándorláspolitika, a dán kormány szerint 2030-ig megszűntetik az összes 
gettót. A dán politikában és a médiában egyaránt egyre többször hallani párhuzamos társadalmakról, 
bűncselekményekről, vandalizmusról és rossz közbiztonságról. A kormány 2010 óta évente készít gettólistát, amelynek 
alakulását az egész társadalom nyomon követi.  
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Szerbia 

 
A válságstáb döntött: vakcinaigazolásra lesz szükség a Szerbiába való belépéshez 
Döntöttek a Szerbiába történő beutazás feltételeiről is, amit a közelgő húsvét indokol, ugyanis nagyszámú 
vendégmunkás hazatérése várható. Az országba történő beutazáshoz negatív PCR-tesztre, vagy pedig 
vakcinaigazolásra lesz szükség. A szerb állampolgárok beléphetnek az országba, ha felmutatják az oltásról szóló 
bizonylatukat, vagyis, hogy az immunizáció esetükben megtörtént mindkét dózissal a Pfizer, Szputnik V, Sinopharm 
vakcinák esetében, valamint az AstraZeneca első dózisával. Ebben az esetben sem negatív PCR teszt nem kell, sem 
karanténkötelezettség nem vonatkozik rájuk. A külföldi állampolgárok is ugyanezekkel a feltételekkel léphetnek be 
Szerbiába. Ez azokra a külföldi állampolgárokra vonatkozik, akik esetében ugyanolyan védőoltásokkal történt meg az 
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immunizáció, mint a szerbiai állampolgároknál. A kormány a héten rendeletet fogad el, miszerint azok a szerbiai 
polgárok, akik rendelkeznek védőoltásról szóló bizonylattal, március 25-től már beléphetnek Szerbiába PCR-teszt vagy 
karanténkötelezettség nélkül. Ugyanez vonatkozik a külföldi állampolgárokra is. 
Marad a határokon a 30 kilométeren belüli ingázás lehetősége 
Az új járványügyi szabályok nem hoznak semmilyen változást a szerb-magyar határ átjárhatóságával kapcsolatban, 
vagyis minden marad a megszokott keretek között. Ez tehát azt jelenti, hogy a határ 30 kilométeres sávjában élők 
szabadon átmehetnek a másik országba legfeljebb 24 órás időtartamra, de a 30 kilométeres sávot ott sem léphetik túl. 
 
Új intézkedések vannak érvényben Szerbiában 
A bevásárlóközpontok és a vendéglátóhelyek kivételével minden más kinyithatott március 22-én reggel 6 órakor. Zárva 
maradnak a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok. Továbbra is zárva maradnak a vendéglátóipari egységek, a 
kávézók, éttermek, éjszakai szórakozóhelyek és a bevásárlóközpontok. Az élelmiszert árusító boltok, kulturális 
intézmények, mozik, színházak, kiállítótermek este 9 óráig lehetnek nyitva, a többi üzlet pedig este 8-ig. Szerbiában 
tavaly december óta már több mint 2 millió 240 ezer adag vakcinát használtak fel. Március 24-re a regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma 5297-tel 566 669-re nőtt, míg a járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt 37-tel 
5039-re emelkedett. 
 
60 eurós egyszeri segélyt kapnak a szerbiai munkanélküliek 
Június hónapban 60 eurós egyszeri segélyben részesülnek a szerbiai munkanélküliek és a Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökségben (APR) bejegyzett zenészeket is segíti majd az állam. Ők nagyjából 3 ezren vannak és két minimálbért 
folyósítanak majd nekik, de erről konkrétan a kormánynak kell döntenie. 
 
Jól teljesít a szerbiai mezőgazdaság 
Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter kijelentette, hogy a mezőgazdaság volt a tavalyi évben a szerbiai 
gazdaság „aranyifjúja” és az állam aduásza a GDP megőrzésében az aktuális krízishelyzetben. Két év alatt 50 százalékkal 
emelkedett a kivitel, melynek értéke 4,2 milliárd dollár. 
 
Szerbia folyó fizetési mérlegének többlete januárban elérte a 249 millió eurót  
Szerbia folyó fizetési mérlegének többlete januárban elérte a 249 millió eurót (297 millió dollár), szemben a tavalyi 
hasonló időszak 85 millió eurós hiányával. Az árukereskedelem hiánya januárban 182 millió eurót tett ki, míg a 
szolgáltatások kereskedelme 168 millió euró többletet ért el. Az elsődleges jövedelem hiánya 2021 első hónapjában 72 
millió eurót, míg a másodlagos jövedelem többlete 334 millió eurót tett ki. 
 
FORRÁS: 
https://koroshircentrum.hu/2021/03/25/montenegroban-ismet-bezarjak-az-iskolakat-es-az-ovodakat/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://www.vajma.info/ 
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29705/Negy-honap-alatt-tobb-mint-ketmillio-polgart-beoltottak-
Szerbiaban.html 
 

Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: március 24-én 1 654 PCR-teszt lett pozitív, 52-en elhunytak 
A szlovákiai laboratóriumokban március 24-én 10 111 PCR-tesztet értékeltek ki, ebből 1 654 (16,36%) mutatott pozitív 
eredményt. Antigéntesztekből 126 045-öt végeztek el, amiből 1 203 lett pozitív. A kórházakban jelenleg 3 500 páciens 
szorul ellátásra, közülük 3 269 személynek igazoltan koronavírusa van. Az intenzív osztályon 303 páciens fekszik, 
lélegeztetőgép segítségére 390 személy szorul.   A COVID-19 okozta szövődményekbe egy nap alatt 52 személy hunyt 
el, ezzel a koronavírus hazai áldozatainak száma 9 313-ra emelkedett.   Az országban a koronavírus elleni vakcina első 
adagjával eddig 580 198 személyt oltottak be, míg a második adag vakcinát 250 505 személy kapta meg. 
 
Hiába az oltás, kötelező karanténba mennie annak, aki belép Szlovákia területére 
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Március 22-től kötelező karanténba vonulnia annak, aki külföldről érkezik Szlovákiába a Szlovák Közegészségügyi 
Hivatal rendelete szerint, ami felülírja az eddigi határátlépésre vonatkozó szabályokat. A változtatásokat a 
vírusmutációk terjedésével indokolták.   A rendelkezés azokra is vonatkozik, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen, 
vagy már beoltották őket, azonban kivételt képeznek a segíteni érkező egészségügyi dolgozók. 
 
Még tovább mélyül a szlovák kormányválság 
Bejelentette lemondását március 24-én Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter és Ivan Korcok külügyminiszter, 
mindkettő a négypárti szlovák kormánykoalíció egyik kisebb, liberális pártjának, a Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) a 
színeiben. Ezzel immár hatra nőtt a szlovák kormány azon minisztereinek száma, akik néhány héten belül leköszöntek 
posztjukról vagy bejelentették lemondásukat. Döntésüket egyikük sem indokolta meg érdemben, de lépésük 
egyértelműen összefüggésben áll azzal, hogy a tisztségükre az őket jelölő párt, a SaS elnöke, a korábban a gazdasági 
tárcát vezető Richard Sulík március 22-én lemondott posztjáról, és jelezte, hogy a párt többi minisztere is így tesz, ha 
Igor Matovic kormányfő nem távozik a miniszterelnöki székből.  
 
Szlovákiai töltőállomások kerülnek a Molhoz 
A Mol csoport szlovák leányvállalata, a Slovnaft megvásárolta a Normbenz Slovakia s.r.o. 100 százalékos tulajdonrészét, 
amely 16 Lukoil márkanév alatt működő töltőállomást foglal magában Szlovákiában. A Mol március elején 
megállapodott a Marché International AG-vel is kilenc, Magyarországon Marché márkanév alatt üzemeltetett étterem 
megvásárlásáról. 
 
Szlovákia a hatodik legfenntarthatóbb úti cél 
Az Euromonitor nemzetközi piackutató vállalat 99 országot rangsorolt a fenntartható turizmus szempontjából a 2020-
as teljesítménye alapján. Svédország végzett az élen, Szlovákia lett a hatodik. A koronavírus-járvány terjedése miatt 
bevezetett utazási tilalmak, korlátozások és új egészségügyi protokollok továbbra is kihívásokat jelentenek a turisztikai 
szakmának, ugyanakkor a korábban komoly problémákat okozó tömegturizmus jelensége most legalább háttérbe 
került. 
 
Szlovákia lejjebb csúszott a digitalizációs rangsorban 
Szlovákiának enyhén csökkent a digitalizálási indexe, az Euler Hermes, a világ országait vizsgáló felmérése szerint. 
Szlovákia ebben a felmérésben a 44. helyet foglalta el, azaz négy helyet csúszott vissza a két évvel ezelőtti felméréshez 
képest. Szlovákia ezzel elmarad a V4-országoktól - Csehországtól (29. hely), Lengyelországtól (31. hely) és 
Magyarországtól (34. hely). 
 
Szlovák példa mutatja, fel fog robbanni a magyar e-kereskedelem 
Szlovákia most az e-kereskedelem laboratóriuma. A december óta tartó a lezárások hatására minden elképzelhető e-
kereskedelmi rekord megdőlt. Hasonló folyamatokra számíthatunk Magyarországon is a lezárások fejleményeként. A 
webáruházak Google hirdetései érzékenyen követik a piaci kereslet alakulását. Ha nő a kereslet, nő a webáruházak 
Google hirdetési aktivitása, nő az e-kereskedelmi forgalom. Márpedig Szlovákiában valósággal kilőtt a hirdetési aktivitás 
a lezárások után. A trendriport 340 közép- és kelet-európai webáruház Google hirdetési adatait követi a koronavírus 
járvány 2020. évi kitörése óta. 2021 elejétől kiugrók a szlovák adatok a régióhoz képest, februárban két és félszerese volt 
a Google hirdetés megjelenítés, átkattintás és költés mennyisége Szlovákiában az egy évvel korábbi adatokhoz képest.  
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Szlovénia 

 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában március 24-re 1288-cal, több mint 200 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt kilenc 
beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3994-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 500-an 
vannak kórházban, 99-an intenzív osztályon. A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 9,1 százalékát oltották 
be a koronavírus ellen. Az első dózist 191 217-en, közülük a másodikat 104 563-an kapták meg. A szlovén egészségügyi 
minisztérium márciusban megállapodást írt alá a Pfizer / BioNTech és a Moderna vakcina gyártóival további oltóanyagok 
szállításáról. 
 
Az IMF előrejelzése szerint Szlovénia gazdasága 2021-ben 3,7%-kal nőhet 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy Szlovénia gazdasága 2021-ben 3,7%-kal, 2022-ben 4,5%-kal fog 
bővülni a fogyasztás és a befektetések növekedésének hatására. Becsléseik szerint még a támogatási intézkedések 
mellett is 2022-ig eltart, amíg a teljesítmény visszatér a válság előtti szintre. A legfontosabb kockázatok közé tartozik a 
vírus új változatainak megjelenése, az oltási kampány akadozása és a nemzetközi pénzügyi piac zavarai. 
 
Az EU-ban a harmadik legjobb volt Szlovénia építőipari teljesítménye januárban 
Szlovéniában az építőipari termelés januárban éves szinten 4,2%-kal nőtt, ami a harmadik legnagyobb éves növekedést 
jelenti az EU-tagállamok között. Havi összehasonlítás alapján Szlovénia építőipari termelése januárban 8,4%-kal volt 
magasabb - ez az EU-27 országok között a második legerőteljesebb növekedés Franciaország után. 
 
FORRÁS: 
https://kitekinto.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/slovenia-signs-contracts-for-additional-doses-of-pfizerbiontech-moderna-vaccines-735313 

 

Európai Unió 

 
Koronavírus: az EU lakosságának 10%-át beoltották 
Az Európai Unió lakosságának körülbelül tíz százaléka kapta meg valamelyik koronavírus elleni vakcina legalább első 
adagját péntekig bezárólag, míg az uniós lakosság 4,3 százalékát már a második adaggal is beoltották. 
 
Egyszerűsítik az újabb vakcinák engedélyezését Európában 
Az Európai Bizottság új, azonnali intézkedést vezet be a koronavírus elleni módosított oltóanyagok engedélyezésének 
felgyorsítására, ezt követően elegendő lesz kevesebb kiegészítő adatot benyújtani az Európai Gyógyszerügynökséghez 
(EMA) az ilyen vakcinák engedélyezéséhez – közölte az uniós végrehajtó testület szerdán. 
 
Megkezdi működését az Európai Innovációs Tanács: az áttörést hozó innovációkra fókuszálnak 
Az Európai Bizottság csütörtökön – az alkalomból rendezett online eseményen – bejelentette, hogy megkezdi 
működését az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council, EIC), mely a 2021–2027-es időszakban több 
mint 10 milliárd euró összegű költségvetéssel rendelkezik. 

 
Az EKB elnöke szerint még várnunk kell a válság végére 
Majdnem egyéves csúcsra emelkedett az infláció mértéke az eurózónában 2021 elején. A járvány tavaly megállította az 
árak növekedését, januárban és februárban azonban már ismét az 1 százalékot közelítette az infláció, éves bázison 
mindkét hónapban 0,9 százalék volt az értéke. Ez nem jelenti azt, hogy Az Európai Központi Bank elnöke szerint a válság 
végére még várni kell. 
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Véget érhet a transzatlanti kereskedelmi hidegháború 
Újraindítaná a transzatlanti kapcsolatokat az új amerikai vezetés, azonban a digitális óriáscégek tervezett európai 
megadóztatása hamar törést hozhat a bimbózó kapcsolatokban. Éveken át feszült volt a viszony az Egyesült Államok és 
Európa között Donald Trump elnöksége alatt. Az EU Amerikai Kereskedelmi Kamarája most egy háromnapos 
konferenciát szervezett azért, hogy üzletemberekkel és tudósokkal vitassák meg az együttműködés területeit. Joe Biden 
amerikai elnök már februárban bejelentette azt, hogy új korszak megnyitására készül. 
 
Brüsszel veszedelmes játékba kezdett a vakcinaháborúban 
Miután az Európai Bizottság meglebegtette az EU-ban gyártott koronavírus-vakcinák exporttilalmának lehetőségét, ami 
elsősorban az Egyesült Királyságba irányuló kivitelt korlátozná, Boris Johnson brit miniszterelnök lobbizik az EU-
tagállamok kormányainál, hogy ne járuljanak hozzá ehhez. A korlátozásnak az erkölcsi ára lenne a legnagyobb. 
 
A brit vakcinanacionalizmust célozhatja az uniós szigorítás 
Az EU-ban gyártott vakcinák exportengedélyezése során mostantól az ellátásbiztonság szempontját is mérlegelni kell 
majd úgy, hogy elvileg megtiltható lesz a kivitel olyan országokba, amelyek maguk is indokolatlanul korlátozzák az 
Európába irányuló exportot. Brüsszel azonban kitart amellett, hogy az újonnan javasolt intézkedés sem ér fel 
exporttilalommal. 
 
A kínai vakcina is az EMA látókörébe került 
Az Európai Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál annak érdekében, hogy az AstraZeneca teljesítse az 
elővásárlási szerződésben vállalt kötelezettségeit – jelentette ki sokadik parlamenti meghallgatásán az EU vakcinaügyi 
főtárgyalója. Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója elmondta, hogy tárgyalások kezdődtek a kínai Sinopharma 
oltóanyagát képviselő céggel, a Szputnyik vakcina engedélyezésének folyamatában pedig az üzemlátogatások vannak 
napirenden. 
 
Elfogadták az EU új, ötmilliárd eurós egészségügyi programját 
Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén elsöprő többséggel elfogadta az Európai Unió egészségügyi cselekvési 
programját, amely konkrét intézkedésekkel segítené elő, hogy a tagállamok egészségügyi rendszerei jobban 
felkészüljenek a jövőbeli válsághelyzetekre és világjárványokra - adta hírül az MTI. 

  
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a vegyi anyagokra vonatkozó uniós stratégiát 
Az Európai Unió Tanácsa hozzájárulását adta a vegyi anyagokra vonatkozó új stratégiához, amely az egészség és a 
környezet számára veszélyes anyagokkal szembeni védelem fokozására összpontosítja figyelmét, céljai között szerepel, 
hogy környezetbaráttá tegye az európai vegyipart – közölte a testület.  
 
Enyhülés jöhet az EU és Törökország viszonylatában 
Videókonferencián tárgyalt a kapcsolatok normalizálásáról az Európai Unió vezetése a török elnökkel. Elemzők szerint 
ez lehetőséget teremt arra, hogy Brüsszel elkerülje a szankciók kivetését Törökországra. Törökország több engedményt 
is tett az év eleje óta az EU felé: például felhagytak a gázfúrásokkal a ciprusi partok közelében. Az elemzők szerint ennek 
geopolitikai okai is lehetnek, hiszen Joe Biden győzelmével Erdogan elnök elveszítette a washingtoni támogatóját 
Donald Trump személyében. De Ankara továbbra sem hagyott fel az ellenzék felszámolásával, amit Brüsszel sem 
hagyott szó nélkül. 
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FÁK-térség 

 
Kevesebb a munkanélküli az oroszoknál 
Oroszországban mérséklődött a munkanélküliség. Míg januárban a ráta 5,8 százalék volt, addig februárban 5,7. A 
csaknem 145 milliós lélekszámú országban februárban 4 millió 244 ezer munkanélkülit tartottak nyilván 
Oroszországban, 73 ezerrel kevesebbet januárhoz képest. Az orosz munkanélküliségi mutató tavaly februárban 4,6 
százalék volt, írta az MTI, a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva. Oroszországban apadt a kiskereskedelmi 
forgalom februárban. A statisztikai hivatal adatai szerint éves összevetésben 1,3 százalékkal mérséklődött a volumen. 
Tavaly 4,1 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, szakértők ez évre 4,3 százalékos növekedést várnak. 
 
Moszkva megkörnyékezte Amerika egyik legfontosabb szövetségesét 
Moszkva és Szöul a Korea-közi párbeszéd mihamarabbi felújításáért száll síkra - jelentette ki Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter, miután csütörtökön Szöulban tárgyalt Csung Jui-jong dél-koreai kollégájával. Röviddel kettejük 
megbeszélése előtt Észak-Korea újabb két rakétát lőtt ki a Japán-tenger-felé. 
 
Lavrov: nincsenek kapcsolataink az Európai Unióval 
Erős szavakkal kárhoztatta az Egyesült Államokat és az Európai Uniót is a kínai és az orosz külügyminiszter Kínában 
tartott találkozójukon, amelyen - legalábbis a hírügynökségi jelentések szerint - leginkább az Egyesült Államokról, illetve 
az Európai Unióról volt szó. 
 
Putyin nem erőlteti az orosz vakcinát 
Oroszország senkire sem fogja ráerőltetni az általa előállított Szputnyik-V vakcinát – jelentette ki hétfőn Vlagyimir 
Putyin orosz elnök, miután az Európai Unió belső piacokért felelős biztosa arról beszélt, hogy a közösség meglesz az 
orosz oltóanyag nélkül is. „Senkire sem fogjuk ráerőszakolni a Szputnyik-V-t. Amikor ilyen nyilatkozatokat hallunk, 
felmerül a kérdés, hogy kinek az érdekeit védik: a gyógyszergyárakét vagy az európai polgárokét?” - tette fel a kérdést 
az elnök. 
 
Szergej Lavrov: kínai-orosz szövetségre van szükség az Egyesült Államokkal szemben 
Magas szintű kínai-orosz együttműködést sürgetett az „amerikai hegemóniával" szemben Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter, aki kínai látogatása előtt nyilatkozott a kínai sajtónak. A politikus hétfőn kezdi meg kétnapos 
látogatását Kínában, ahol egyebek mellett részt vesz a két ország közötti, a jószomszédi viszonyról és baráti 
együttműködésről szóló megállapodás aláírásának huszadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 
 
Azeri-EU együttműködés 
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter az EU üzleti környezetről szóló 2020-as jelentésének bemutatóján elmondta, hogy 
Azerbajdzsán kiemelt jelentőséget tulajdonít az EU-val és az EU bakui irodájával folytatott együttműködésnek. 
Hangsúlyozta, hogy az EU Azerbajdzsán egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, 2020-ban a kétoldalú kereskedelmi 
forgalom 9,33 milliárd dollárra emelkedett. Az EU-tagállamok Azerbajdzsánban végrehajtott beruházásainak értéke, az 
elmúlt 8 évben, meghaladta a 20 milliárd dollárt. 
 
EBRD együttműködés Azerbajdzsánban 
Március 11-én Ilham Aliyev elnök megbeszélést folytatott Odile Renaud-Bassoval, az EBRD elnökével. Aliyev elmondta, 
hogy a visszafoglalt területeken már megkezdődött a nemzetközi repülőtér, autópályák, vasutak építése, és további 
tervek vannak, amelyekben számítanak az EBRD-vel való együttműködésre. Aliyev elnök megerősítette, hogy az egyes 
számú prioritás a gazdaság diverzifikációja marad. 
 
Azeri földgázexport 
Az Állami Statisztikai Bizottság adatai alapján, 2021. január-februárban Azerbajdzsán 3,32 mrd köbméter földgázt 
exportált, 357,7 millió USD értékben. A 2020-as év első két hónapjának adataihoz képest a bevételek 2,3-szoros, a 
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mennyiséget tekintve 2,4-szeres növekedést mutattak ki. A földgázt Törökországba, Georgiába, Olaszországba és 
Bulgáriába exportálták 
Kazahsztán-Kína kétoldalú parlamentközi együttműködése 
2021. március 18-án Nurlan Nigmatulin, a kazah Mazsilisz (alsóház) házelnöke videokonferencia formájában tárgyalt Li 
Zhanshu-val, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának elnökével. A tárgyalásra a kínai 
fél kezdeményezésére került sor. A kínai fél megállapítása szerint a kapcsolatok fejlődési üteme a közelmúltban 
felgyorsult, amit pl. mutat, hogy Kína közép-ázsiai országokkal folytatott kereskedelmi forgalmának fele Kazahsztánt 
érinti.  A felek egyeztettek az e-kereskedelem, a mobilfizetések, az Egy övezet egy út és a Nurly Zhol programokban, 
valamint a mesterséges intelligencia, az egészségügy, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a beruházások terén 
folyamatban lévő együttműködések kérdéseiről.  
 
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonos megbeszélése 
A 2021. március 23-i megbeszélés során mindkét vezető elismerően nyilatkozott a kereskedelem, a gazdasági és a 
haditechnikai együttműködés jelenlegi helyzetéről, valamint a kazahsztáni digitális platform létrehozásában elért 
megállapodásról. Tokajev kiemelte a repülőgépgyártás, az autóipar és a vegyipar területén futó közös projekteket. A 
kazah fél nagyra értékelte a 2021-2025 közötti átfogó gazdasági együttműködési program aláírását. Kérték az orosz 
Szputnyik V vakcina Kazahsztán számára történő további biztosítását. A két elnök egyetértett az Eurázsiai Gazdasági 
Unió erősítésének fontosságában, ebben szoros együttműködést szorgalmaznak. 
 
A magyar hátterű Wizz Air légitársaság új járatai Kazahsztánba 
A kazah sajtóban megjelent hír szerint a magyar hátterű Wizz Air low-cost légitársaság visszatér Kazahsztánba. 2021. 
május 14-től indít járatokat az Egyesült Arab Emírségek fővárosából - Abu-Dhabiból - egyszerre két kazahsztáni városba, 
Nur-Sultanba és Almatiba. A légitársaság heti két járatot fog üzemeltetni, a jegyárak egy irányban 43 USD-nél 
kezdődnek. Korábban Abu Dhabiból Nur-Sultanba és Almatiba közvetlen járatokat az Emirats és az Etihad 
légitársaságok üzemeltették, de a járatokat Almati felé 2017-ben, Nur-Sultan felé 2020-ban leállították. A Wizz Air Nur-
Sultan – Budapest közvetlen járatának újraindításáról egyelőre nincsenek információk. 
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Kína 

 
Amerika kínai tisztségviselőket büntetett meg az ujgur népirtás miatt 
Kínai tisztségviselőket szankcionált az Egyesült Államok, amiért részt vettek az ujgur népirtásban – írja a Reuters. Az 
amerikai pénzügyminisztérium meg is nevezte az érintetteket: Vang Juzsengről, a hszincsiangi állami építővállalat 
párttitkáról és Csen Mingguóról, Hszincsiang közbiztonsági szervezetének vezetőjéről van szó. 
 
Formálódik a kínai-orosz szövetség Amerika ellen 
Lavrov hétfőn kezdte meg kétnapos látogatását Kínában, ahol egyebek mellett részt vesz a két ország közötti, a 
jószomszédi viszonyról és baráti együttműködésről szóló megállapodás aláírásának huszadik évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen. Az orosz külügyi tárca vezetője azt mondta: a nemzetközi helyzet jelentős változásokon megy 
keresztül, melyek során a gazdaság, pénzügy és politikai befolyás új központjai válnak egyre erősebbé. 
 
Bekérették Pekingben az EU nagykövetét a szankciók miatt 
Bekérette a kínai külügyminisztérium az Európai Unió pekingi nagykövetét kedden, hogy hivatalos panaszt tegyen az 
északnyugat-kínai Hszincsiangban kifogásolt emberi jogi kérdések kapcsán kivetett brüsszeli szankciók miatt. Csin Kang 
kínai külügyminiszter-helyettes közleményében felszólította az Európai Uniót, hogy "ismerje el hibái súlyosságát és 
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orvosolja őket" - megismételve a külügyminisztérium hétfői állásfoglalását, amelyet a brüsszeli szankciókra válaszul 
kivetett szankciók kihirdetésekor tettek közzé. 
FORRÁS: 
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Törökország 
 

Koronavírus-helyzet Törökországban 
Március 24-re egy nap alatt 146-an estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a megbetegedés következtében elhunytak 
száma 30 462-re emelkedett. 29 762 újabb esettel 3 091 282-re nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. Az aktív esetek száma február közepe óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 179 177 esetet tartanak 
nyilván. Törökországba 1,4 millió adag Pfizer vakcina érkezett a héten, melyek beadást a jövő héten kezdik meg. 
 

Újabb személycsere a Központi Bank élén 
Két nappal azt követően döntött így a török elnök, hogy Naci Agbal vezetésével a török jegybank kamatot emelt az 
infláció és a líra gyengülésének megfékezése érdekében. 2019 júliusa óta ez már a harmadik alkalom, hogy az alacsony 
kamatokat sürgető Erdogan a jegybankelnök lecseréléséről dönt. A kevesebb mint 5 hónapja kinevezett Agbal agresszív 
kamatemelést volt kénytelen végrehajtani az elmúlt időszakban: az irányadó ráta mára 875 bázisponttal 19%-ra 
emelkedett (március 18-án 200 bázispontos emelés történt), ami bár a legmagasabb a nagy országok körében, elemzők 
szemében hozzájárult a jegybank hitelességének visszanyeréséhez. Az új jegybankelnök Sahap Kavcioglu, a török 
kormánypárt korábbi parlamenti képviselője, egyúttal korábbi bankár, a magas kamatszint kritikusa lesz. A most távozó 
jegybankelnök november 7-ei kinevezése óta a líra több mint 15%-ot emelkedett a dollárral szemben. 
 

A török kormányzat bruttó adósságállománya 249 milliárd dollár volt februárban 
A török központi kormányzat bruttó adósságállománya 1,85 billió török líra (körülbelül 249 milliárd dollár) volt február 
végén, ami 32%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A bruttó adósságállomány magában 
foglalja az állami szektor intézményeinek, a központi banknak, a magáncégeknek és a háztartásoknak a tartozását. A 
belföldi adósság 1,08 billió török líra (146 milliárd dollár) volt, míg a külső adósság mintegy 777 milliárd lírát (105 milliárd 
dollár) tett ki. 
 
Törökországban 13,2%-ra csökkent a munkanélküliség 2020-ban 
Törökországban 0,5 százalékponttal 13,2 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta 2020-ban. Tavaly a 
munkanélküliek száma 4,08 milliót tett ki, szemben a 2019-es 4,4 millióval. A 15 éves és annál idősebb munkanélküliek 
száma tavaly 4,06 millió, míg 2019-ben 4,4 millió volt. A foglalkoztatottak száma – a 15 éves és annál idősebb 
korosztályban – elérte a 26,8 milliót, így a foglalkoztatási ráta 42,8 százalék volt 2020-ban, ami 2,9 százalékpontos 
csökkenést jelent. 
 
Törökországban 70%-kal csökkent a turistaérkezések száma februárban a britek által bevezetett utazási korlátozások 
következtében 
A Törökországba érkező külföldi turisták száma februárban éves összehasonlításban majdnem 70%-kal csökkent. Ennek 
egyik oka, hogy az Egyesült Királyságból, Törökország egyik legfontosabb piacáról érkező utazóknak borsos bírsággal 
kell számolniuk bizonyos külföldi utazások esetén az új jogszabályok szerint, amelyek célja a nem alapvető fontosságú 
utazások korlátozása a külföldről behurcolt koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében. Törökországba februárban 
mintegy 537 976 turista érkezett, januárban pedig 72%-kal csökkent a turistaérkezések száma.  Az első két hónap adatai 
70,24%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. A legtöbb turista, 16,18% Oroszországból (78 000), Iránból (43 
413) és Irakból (36 188) érkezett az országba. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Mexikót, Kanadát és Kínát stimulálja a Biden-csomag 
Érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet az Allianz elemzése. Szakértőik szerint az 1900 milliárd dolláros amerikai 
élénkítő csomag jelentős része fogyasztásra mehet, és ezáltal 360 milliárd dollárral emelkedhet az Egyesült Államok 
importja. Az importtöbbletből 60 milliárd dollárral részesedhet Kína, melynek részesedése különösen magas a ruházati, 
számítástechnikai és barkácstermékekben. A kínai gazdaság „nyeresége” akár félszázalékos extra növekedés is lehet.  
De az elemzői becslések alapján a gazdaság méretéhez képest Mexikónak és Kanadának is hatalmas lökést jelent a 
Biden-csomag. 
 
Az Egyesült Államokban átlépte a 30 milliót a koronavírusos esetek száma 
Az Egyesült Államokban szerdán átlépte a 30 milliót az új koronavírus-járvány kezdete óta azonosított Covid–19-
fertőzöttek száma – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által szerda este közzétett adatokból. Az esetszám 
alig három hónap alatt nőtt 20 millióról harmincra. A betegséggel összefüggő halálesetek száma pedig szerdára 
meghaladta az 545 ezret. 
 
Majdnem egy év után először csökkent a feldolgozóipari termékek megrendelése az USA-ban 
Az Egyesült Államokban 10 hónap után idén februárban először csökkent a feldolgozóipari termékek megrendelése. A 
visszaesés meglepte az elemzőket, de vélhetően átmeneti lesz. Februárban 1,1%-kal csökkent a tartós javak 
(feldolgozóipari termékek, mint autók, elektronikai eszközök, háztartási gépek stb.) megrendelése az Egyesült 
Államokban, ilyen legutoljára tavaly tavasszal, a járvány kirobbanásakor történt. 
 
Az amerikai külügyminiszter szerint sem az USA, sem az EU nem tud egyedül fellépni Kínával szemben 
Az Egyesült Államok szorosan együtt fog működni az Európai Unióval, hogy ellensúlyozza Kína agresszív fellépéseit a 
kereskedelem területén - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter Brüsszelben, a NATO-tagországok 
külügyminisztereinek tanácskozását követően szerdán. Antony Blinken sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, sem az 
Egyesült Államok, sem az Európai Európa nem képes egyedül érdemben fellépni Kínával szemben a kereskedelem 
területén. Kijelentette – idézi az MTI –, Kínának teljesítenie kell a kereskedelem területén az uniónak tett ígéreteit, 
köztük, hogy megnyitja gazdaságát Európa előtt. 
 
A gócpontok közül csak az Egyesült Államok tart ki a koronavírus harmadik hullámában 
Az utóbbi egy héten újra közel félmillió koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak a világban, így egyre 
látványosabban kanyarodik felfelé a globális járványgörbe. A korábbi hónapok nagy gócpontjai közül szinte mindenhol 
gyorsul a járvány terjedése, egyedül az Egyesült Államokan van még mindig visszaszorulóban, de itt is sokkal 
mérsékeltebb a tempó. 
 
Nem működött a kijárási tilalom Miamiban 
Rendőrök oszlatták fel szombat este a randalírozó tömeget Miamiban, miután a magukról megfeledkezett emberek 
figyelmen kívül hagyták az este nyolc óra utáni kijárási korlátozást és a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályokat 
– számolt be az esetről az amerikai sajtó. 
 
Amerikában háromból egy ember már kapott oltást 
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) arra kéri az embereket, hogy továbbra is tartsák be a 
koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, mert az új, fertőzőbb vírusváltozatok elterjedése miatt 
nagyon aggasztó a helyzet – mondta Rochelle Walenksy, a CDC igazgatója hétfőn, internetes sajtótájékoztatóján. 
 
Joe Biden alig két hónapja elnök, de már összerúgta a port a világ legerősebb országaival 
Joe Biden bő két hónapja vezeti az Egyesült Államokat, de már bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem az a puha, 
kompromisszum-orientált tárgyalópartner a nemzetközi porondon, mint amire sokan számítottak. Több katonai és 
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gazdasági nagyhatalommal is igencsak hűvösen indul az új elnök viszonya: az Egyesült Államok politikai ellenfelei, mint 
Kína, Oroszország és Irán mellett még olyan Amerika-szövetséges országokkal is sikerült összeakasztania a bajuszt, mint 
Izrael vagy Szaúd-Arábia, de még a török elnök is tett elítélő nyilatkozatot Amerika új vezetőjéről. 
 
A világ legerősebb országa elsőként tör ki a koronavírus-válságból, megint maga mögött hagy mindenkit 
A koronavírus-járvány megjelenése után járványügyi és gazdasági szempontból is az USA volt az egyik 
legkétségbeejtőbb helyzetben. Eltelt egy év, és most azt látjuk, hogy a járványt az elsők között küzdhetik le a gyors 
átoltottság miatt, de a gazdasági kilábalása még ennél is látványosabb. Az Egyesült Államok idén a leggyorsabbak 
között növekedhet, és az első ország lehet a nagy gazdaságok közül, amelyik visszatalál a válság előtti növekedési 
trendre. A gyors kilábalásnak viszonylag jól ismerjük az okait, de azt még nem látjuk előre pontosan, hogy mennyire lesz 
magas az ára, amit fizetni kell majd érte. 
 
Nem ül tovább a fel nem használt vakcináin az USA 
A Biden-adminisztráció egyik tisztviselője megerősítette, hogy 4 millió, az Egyesült Államokban engedéllyel még nem 
rendelkező AstraZeneca vakcinát adnak át Mexikónak és Kanadának. Egy sajátos kölcsönmegállapodás részeként az 
USA 4 millió dózis AstraZeneca-vakcinát oszt meg a szomszédaival, 2,5 millió adag jut Mexikóba, 1,5 millió Kanadába – 
értesült a Reuters hírügynökség. A gyártási kapacitások miatt több szövetséges ország is gondban van, nekik ad most 
oltóanyagot Amerika, ezt majd később visszakapja, ha lesz elég vakcina a piacon. 
 
Elhúzódó sértegetésbe és durva vádaskodásba csapott át a Biden-kormány első csúcstalálkozója Kínával 
Elkezdődött az első kínai-amerikai csúcstalálkozó Joe Biden elnökké választása óta Alaszka legnagyobb városában. A 
nyitóbeszédek során komolyan egymásnak esett a két fél: Amerika azzal vádolta meg Kínát, hogy veszélyeztetik a világ 
stabilitását, Kína pedig azzal vágott vissza, hogy az Egyesült Államok önös érdekből beleavatkozik más országok 
belügyeibe. Eddig nem tűnik úgy, hogy bármiről is sikerül majd megállapodni a kereskedelmi és politikai ellentétük 
rendezéséről a két legnagyobb gazdaságot képviselő külügyminisztereknek. 
 
Biden az első száz napra ígérte, de már ma beadhatják a százmilliomodik oltást 
Hetekkel a tervezett időpont előtt, már pénteken teljesül, amit elnöksége első száz napjára ígért Joe Biden: beadják a 
százmilliomodik koronavírus elleni védőoltást. Ezt maga az amerikai elnök közölte a Fehér Házban csütörtökön. 
 
Joe Biden kormánya nekiment az orosz-német gázvezetéknek 
Washington tevékenységük azonnali felfüggesztésére szólította fel az Északi Áramlat-2 megépítésében részt vevő 
vállalatokat. Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtöki közleményében az Északi Áramlat-2-höz kapcsolódó 
tevékenységük azonnali felfüggesztésére szólította fel a gázvezeték megépítésében részt vevő vállalatokat, és 
szankciókkal fenyegette őket. Blinken aláhúzta: Joe Biden amerikai elnök kormánya eltökélt, hogy tiszteletben tartja az 
elődje, Donald Trump hivatali ideje alatt elfogadott, büntető intézkedéseket kilátásba helyező törvényeket. 
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Kanada 

 
A Wizz Air receptjével törne az élre egy kanadai légitársaság 
A Flair Air arra alapozná sikerét, hogy olcsón szerez majd sok Boeing 737 MAX utasszállítót. Fapados légitársaságként 
kezdi újra a koronavírus után a kanadai Flair Air légitársaság annak a Stephen Jones-nak a vezetésével, aki nemrég még 
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a Wizz Air Magyarország ügyvezető vezérigazgatója volt – írja a KFGO.com. Jones, aki tavaly óta vezeti a légitársaságot, 
azt nyilatkozta erről: Sok szempontból ugyanaz a recept a Flair jövőjére, mint ami a Wizz-sikeré volt. 
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Latin-Amerika 

 
Tombol a járvány Brazíliában, az elnök sem tudja megnyugtatni az embereket 
A brazil hatóságok keddi közlése szerint az országban egy nap alatt 3251 halálos áldozatot követelt a COVID-19 
betegség, ami minden eddiginél magasabb napi veszteség. A 210 millió lakosú latin-amerikai országban keddre egy nap 
alatt 49 293 új fertőzöttet találtak, ezzel a járvány kezdete óta 12 047 526-re emelkedett a számuk. A lakosság kedd este 
Brazília számos városában edényzörgetős tiltakozással fejezte ki haragját, amiért az elnök halovány teljesítményt mutat 
a mostanára már csaknem 300 ezer ember életét kioltó járvány kezelésében. 
 
Kuba saját vakcinájával kezdett oltani 
Kuba megkezdte 150 ezer egészségügyi dolgozó kísérleti beoltását az új koronavírus ellen maga által kifejlesztett 
Soberana 2 vakcinával, és zajlik már egy másik, Abdala nevű vakcinájának kipróbálása is - jelentették be hétfőn a 
hatóságok. Az egyelőre korlátozott oltási program a két vakcina vizsgálatának harmadik szakaszát jelenti, vagyis az 
embereken történő klinikai tesztelésüket. Amennyiben megkapják az alkalmazásra szóló végső jóváhagyást, ez a két 
vakcina lesz az első, Latin-Amerikában kifejlesztett és gyártott COVID-19 elleni oltóanyag. Kuba jelenleg négy, az új 
koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgozik, illetve egy ötödiken is, amelyet a betegségen már átesett 
személyeknél alkalmaznának. 
 
Harmadik leggyorsabbak a lakosság beoltásában, a járvány mégis kétségbeejtően gyorsan terjed 
Chile jelenlegi koronavírus-helyzete valószínűleg az egyik legtanulságosabb a világban. A harmadik legátoltottabb 
országnak számít a globális rangsorban, már minden harmadik polgára kapott oltást. A védekezésben továbbra is erős 
korlátozásokat alkalmaz. És mindezek ellenére a járvány felívelő szakaszban van. A chileiek éppen ezért egészen 
máshogy gondolkodnak a járványkezelésről, mint Európában: jelentős nyitást csak akkor tudnak elképzelni, ha a 
nyájimmunitás közelébe, vagyis 80%-ra emelkedik az átoltottság. 
 
Kivételeztek az oltásokkal, lemondott az egészségügyi miniszter 
Lemondott tisztségéről az ecuadori egészségügyi miniszter pénteken, mert a helyi ügyészség vizsgálatot indított annak 
kiderítésére, hogy történtek-e kivételezések az országban a koronavírus elleni védőoltások beadásánál. A sebész 
Rodolfo Farfán, akit március elsején neveztek ki, három hétnél kevesebbet töltött a tárca élén. A koronavírus elleni 
vakcinák elosztásánál tapasztalt protekció vádja több dél-amerikai országban, köztük Ecuadorban, Peruban és 
Argentínában is politikai zűrzavart okozott. 
 
A fiatal latin-amerikai elnök beleszeretett a hatalomba, és visszaél azzal 
A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki a hatalom 
ízére ráérezve illiberális eszközökhöz nyúlt. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Felpörgetik az oltásokat a világ második legátoltottabb országában 
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Az Egyesült Arab Emírségekben eddig a vakcinát jogosultan kaphatók 56%-át oltotta be legalább egyszer, és most azt 
szeretnék, ha azok is regisztrálnának az oltásra, akik eddig nem tették meg. Az ország egyébként világelsők között a 
beoltottak számát tekintve, a 100 főre jutó vakcinázottság tekintetében csak Izrael előzi meg. Az emírségek 
Egészségügyi Minisztériuma egy közleményben azt írta, hogy az országban az idősek és a krónikus betegségben 
szenvedők 73%-át már beoltották. Az Egyesült Arab Emírségben jelenleg négyféle vakcina áll rendelkezésre, ezeket 
mind ingyenesen biztosítja az állam a polgárainak. 
 
Kína újabb szállítmány Sinopharm-vakcinát adományozott Egyiptomnak 
Megérkezett szombaton Egyiptomba a kínai állami Sinopharm gyógyszergyártó vállalat újabb 300 ezer adag vakcinája, 
Peking második, koronavírus elleni oltóanyag-adománya, amellyel az oltási kampányt szeretné felgyorsítani. Az 
egyiptomi Egészségügyi Minisztérium közlése szerint a második vakcinaszállítmány szombat hajnalban érkezett meg a 
kairói nemzetközi repülőtérre. Az oltóanyagot bevizsgálja az egyiptomi gyógyszerfelügyeleti hatóság, mielőtt 
folytatnák az egészségügyi dolgozók és az idősek beoltását. 
 
Libanonban már csak egy napra elég oxigénpalack maradt, Szíria segíti ki őket 
Ezer beteg van lélegeztetőgépen Libanonban, de oxigén már nem sokáig lesz, amivel lélegeztethetnék őket – írja a 
Reuters. Hamad Haszan igazságügyi miniszter szerint még egy napra elegendő a készlet, és mivel a viharos időjárás 
miatt nem tudnak megérkezni a hajón szállított oxigénszállítmányok, a mostani állás szerint a szomszédos Szíria 
segítheti ki az országot 75 tonnányi oxigénnel. Ez nagyjából három napig lenne elég a jelenlegi állapotok mellett. 
 
Szijjártó: Magyarország megháromszorozza erejét a Száhel-övezeti hadműveletekben 
Szijjártó Péter szerint Marokkónak fontos szerepe van a migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben. „Marokkó fontos 
szerepet játszik a nemzetközi terrorellenes küzdelemben és a vele való együttműködés nagyban segíti az Afrikából 
Európába irányuló illegális migrációs hullámok feltartóztatását. Szijjártó Péter – miután telefonon egyeztetett Neszer 
Burita marokkói külügyminiszterrel – azt írta: Magyarország továbbra is azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió minél 
szorosabban, politikai előfeltételek nélkül működjön együtt az észak-afrikai országokkal az újabb migrációs hullámok 
megindulásának megelőzése érdekében. 
 
Jelentősen esett a Saudi Aramco profitja 
A koronavírus-járvány miatt csökkenő kereslet hatására visszaesett olajárak és a termelés visszafogásának hatására 44,4 
százalékkal esett a Saudi Aramco szaúdi állami olajcég tavalyi profitja. A Saudi Aramco azt közölte, hogy tavalyi adózott 
eredménye 49 milliárd dollárra zuhant az egy évvel korábbi 88,2 milliárd dollárról. Elemzők nagyobb, 51 milliárd dollár 
körüli profitra számítottak. 
 
Most az 1400-ik évben járnak, és abban bíznak, legyőzik a vírust 
Jobb napokat ígértek az iráni vezetők a perzsa újév (nouruz) alkalmából tartott szombati beszédeikben a világjárvány és 
a gazdasági válság által megtépázott iszlám köztársaságnak. Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető hagyományos újévi 
üzenetében kijelentette: a perzsa naptár 1400. éve rendkívüli és fontos év lesz. Idén nyáron választásokat tartanak, 
amelyek fontos következményekkel járhatnak az ország helyzete és jövője szempontjából - mutatott rá. Hamenei 
aláhúzta: az új év elsődleges feladata a termelés biztosítása, támogatása és az előtte álló akadályok elhárítása lesz. 
 
Kettős ostrom alatt a jemeni vezetés 
Az Egyesült Államok és az ENSZ minden igyekezete ellenére egyre halványabb az esélye a tűzszünetnek a polgárháború 
sújtotta Jemenben, a harcok folytatódása pedig azzal fenyeget, hogy tovább mélyül a világ jelenlegi legsúlyosabb 
humanitárius katasztrófája. Joe Biden amerikai elnök a jemeni konfliktus lezárását tűzte ki egyik első jelentősebb 
külpolitikai céljaként, de hiába tett látványos lépéseket, a béke ügyét eddig mégsem sikerült előremozdítania. A múlt 
héten a húszi lázadók asztalára tettek egy fegyvernyugvásról szóló “reális” tervet, ám az Irán támogatását élvező milícia 
szemmel láthatóan nem érdekelt a harcok szüneteltetésében. 
 
Az arab világ első herendi porcelánüzlete nyílt Abu-Dzabiban 
Az Avenue at Etihad Towers épületében nyílt meg az arab világ első, kizárólag herendi porcelánt árusító üzlete, amely 
kézi készítésű és festésű porcelánkészleteket, lakberendezési tárgyakat és mesterdarabokat kínál. Az Al Mazroui Group 
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és a Herendi Porcelánmanufaktúra közötti partneri együttműködési megállapodás eredményeként nyitotta meg kapuit 
az elmúlt hetekben a Herend United Arab Emirates nevű üzlet, amelynek fő célcsoportja a prémium kategóriájú 
porcelánkészletek és lakberendezési tárgyak iránt érdeklődő közönség az Egyesült Arab Emírségekben és az Öböl-
térségben. 
 
Drónokkal csinálna mesterséges esőt az Egyesült Arab Emírségek 
Az Egyesült Arab Emírségek egy újfajta technológiát dolgozott ki a mesterséges esőzés előidézésére. A szakemberek 
egy olyan drónt fejlesztettek ki, amely egy áramütés segítségével váltaná ki a kívánt reakciót. Másfajta technológiát 
egyébként már eddig is alkalmaztak az országban erre a célra, a drónos megoldás azonban újdonság lenne. 
 
Bemutatták a Dzsiddában épülő városi Forma–1-es pályát 
Szaúd-Arábiába, Dizsdda (Jeddah) városába is ellátogat az idén először a Forma–1 mezőnye és az ígéretek szerint ez lesz 
a leggyorsabb az utcai versenyhelyszínek közül. December 5-én rendezik majd a nagydíjat a 6,175 kilométer hosszú 
pályán, amely a második leghosszabb a belgiumi Spa Francorschamp mögött. A Szaúd-arábiai Nagydíjat éjszaka 
rendezik majd, és a tervek szerint az idei F1-es világbajnokság utolsó előtti futama lesz. 
 
Angolai üzletágak, amelyeken pozitív értelemben lökött a járvány 
Agilis és innovatív vállalkozókat mutat be a Business Angola soron következő epizódja. Hogy mi a közös bennük? 
Mindketten képesek voltak a hazai piacra termékeket kifejleszteni, amelyeket korábban importálni kellett. Ráadásul 
eközben munkahelyeket is teremtettek. 
 
Az európai AstraZeneca probléma komoly károkat okozhat Afrikában 
Egy kialakulófélben lévő társadalmi krízisre hívta fel a figyelmet Peter Hotez, a Baylor egyetem professzora a 
Bloombergnek adott interjújában. Véleménye szerint a legszegényebb dél-amerikai és afrikai országokban a 
vakcinahiány komoly problémákat idézhet elő, ráadásul a volt gyarmattartó országok bizalmatlansága az AstraZeneca 
oltóanyagával szemben a volt gyarmatországokban is érezhető lesz, hiszen utóbbiak előbbieket tekintik kulturális 
mintának. 
 
250 millióból épít mintafarm-hálózatot Kenyában Magyarország 
A szocializmusban számos afrikai nemzet fiataljait fogadta Magyarország egy bő költségvetésű agrár-ösztöndíj program 
keretében. A nálunk végzett diákok közül később sokan előkelő pozíciókba kerültek a hazájukban. Nemcsak ők vitték a 
magyarok jó hírét a fekete kontinensre, a konzerviparunk is ismert volt az észak-afrikai térségben. A 2019-ben létrejött 
Afrika-stratégiával ismét feléledhetnek ezek a kapcsolatok. A 22 pontos terv része az oktatás, a mezőgazdasági 
technológia-transzfer, a gazdasági kapcsolatok fejlesztése. 
 
Európa biztonsága Afrika biztonságával kezdődik 
Európa stabilitása és biztonsága Afrika stabilitásával és biztonságával kezdődik - hangoztatta a külgazdasági és 
külügyminiszter a közösségi oldalán szombaton közzétett videóban. Szijjártó Péter a Szahara déli részén található 
Száhel-övezetről rendezett második külügyminiszteri videókonferencián kifejtette: Magyarország álláspontja szerint a 
migráció nagyon súlyos biztonsági kihívást jelent az Európai Uniónak. 
 
A koronavírus oltások első fázisának tapasztalatai Ghánában 
A COVAX keretében kapott AstraZeneca vakcinák majdnem mind a 600 000 adagját kiosztották az oltási gyakorlat első 
szakaszában - mondta el a sajtónak Dr. Kwame Amponsah-Achiano, a kiterjesztett immunizációs program (EPI) 
programigazgatója. A februárban beérkezett szállítmány majdnem teljesen kimerült, egyelőre a 43 körzet egyikében 
sem érkezett jelentés oltással kapcsolatos problémákról, negatív egészségügyi hatásokról. 
 
Etiópia első magánkézben lévő digitális adatközpontja 
A Redfox Solutions építi Etiópia első magánkézben lévő digitális adatközpontját. A 2021 szeptemberében átadandó 
központ kulcsfontosságú szerepet játszik majd az etióp gazdaság digitális fejlesztésében – mondta Eyob Tekaliny etióp 
pénzügyminiszter. Ezzel csaknem egyidőben, az Afrikai Fejlesztési Bank 2,33 millió dolláros hitelt nyújtott az etióp 
Nemzeti Bank által létrehozott EthSwitch részvénytársaságnak a pénzforgalom digitális átalakítására. 
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A virágtermelés helyzete Etiópiában 
Az etióp export élén járó virágtermelésben továbbra is súlyos problémákat okoz a szabad termőterületek 
kihasználatlansága. Miközben az országban elméletileg 15 millió hektár kihasználatlan termőterület van, 
virágtermelésre mindössze 1400 hektárt hasznosítanak. Az ágazatot összefogó szervezet szerint elsősorban a nehézkes 
bürokrácia, a központi és a helyi hatóságok tehetetlensége okozza mindezt. 
 
Izraelben a lakosság több mint felét már újraoltották 
A 9,3 milliós országban a lakosság több mint fele már megkapta a koronavírus elleni védőoltást második dózisát, 
jelentette a helyi egészségügyi illetékes. A gyorsított immunizációs folyamat eredményeként most már enyhíthetnek a 
járványhelyzet miatt bevezetett korlátozásokon. Izraelben december óta oltanak Pfizer vakcinával, a vakcinát minden 
16 év feletti lakos felveheti.  
 
Izraeli választások: elvesztette többségét a Netanjahut támogató tömb 
A keddi izraeli parlamenti választásokon leadott szavazatok csaknem 90 százalékos feldolgozottságánál elvesztette 
többségét a törvényhozásban a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt támogató tömb - jelentette a Jediót Ahronót 
című újság hírportálja, a ynet szerdán. 
 
Az Emírségek 10 milliárd dollárt fektetne Izraelbe 
Az arab ország az izraeli energiától kezdve az űrkutatásig több fontos szektorba szeretne befektetni. Az Egyesült Arab 
Emírségek bejelentette, hogy létrehoz egy 10 milliárd dolláros alapot, hogy az elkülönített pénzből Izrael stratégiai 
szektoraiba fektessen be – számolt be az ISRAEL 21c. A hírt először az Emírségek hírügynöksége a WAM közölte. A cikk 
szerint az alap létrehozását egy telefonbeszélgetés előzte meg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Abu Dzabi 
koronahercege között. „Az alap segítségével az Egyesült Arab Emírségek befog fektetni Izraelbe és Izraellel együtt olyan 
szektorokba, mint az energia, víz, űrkutatás, egészségügy és mezőgazdaság” – írja a WAM. 
 
FORRÁS: 
www.hvg.hu  
www.index.hu  
www.mandiner.hu  
www.nepszava.hu  
www.origo.hu  
www.parameter.sk  
www.portfolio.hu 
www.veol.hu  
www.hu.euronews.com 
www.vg.hu  
www.vajma.info 
www.napi.hu 
www.neokhon.hu 
www.magro.hu 
Magyarország Accrai Nagykövetsége, Ghána 
Magyarország Addisz-Abebai Nagykövetsége, Etiópia 
 

Ausztrália 

 
Súlyos áradások Ausztráliában, már halálos áldozat is van 
Egy halálos áldozata van az Ausztrália keleti részét sújtó árvizeknek, és eddig mintegy negyvenezer embernek kellett 
elhagynia otthonát az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradásai miatt - közölték szerdán a hatóságok. 
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Új-Zéland 

 
Az új-zélandi hatóságok is jóváhagyták az izraeli fejlesztésű koronavírus elleni orrspay-t 
A klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy az izraeli fejlesztésű termék megakadályozhatja a COVID-19 terjedését, 
lerövidítheti annak lefolyását, és csökkentheti a már fertőzöttek tüneteinek súlyosságát; a spray-t nyáron fogják 
forgalomba hozni Izraelben – írja a Ynet. 
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