
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

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

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban április 7-re 256-tal 127 192-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 8-
cal 2 291-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 29 301 aktív esetet tartanak nyilván. Április 6-án 22 230 adag Pfizer/BioNTech 
vakcina érkezett az országba. 
 
Az albán gazdaság 3,3%-kal esett vissza 2020-ban 
Az albán statisztikai hivatal adatai szerint 2020-ban 3,3%-kal esett vissza az albán GDP, mely jóval pozitívabb az IMF, a 
Világbank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által korábban előrejelzett 7,5-9%-os mértékű csökkenésnél. 2020 
utolsó negyedévében éves összevetésben 3%-kal nőtt az ország gazdasága. 
 
A Világbank szerint 2021-ben 4,4%-os lehet az albán gazdasági növekedés 
A Világbank módosította az albán gazdaságra vonatkozó előrejelzését, a szervezet szerint ugyanis a januárban becsült 
5,1% helyett csak 4,4%-os növekedésre lehet számítani. Ennek egyik oka, hogy az albán GDP jelentős hányadát kitevő 
idegenforgalom fellendülése még várat magára. Albánia gazdasági növekedése 2022-ben várhatóan 3,7%-ra lassul. Az 
IMF 5%-ra csökkentette a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. 
 
90 millió euró összegű uniós támogatás Albánia gazdasági helyreállítására 
Az Európai Unió 90 millió euró összegű támogatást folyósított Albánia részére a COVID-19 okozta világjárvány 
társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítésére. Az év második felében, a feltételek teljesülése után további 90 
millió euró kerül folyósításra. 
 
Több mint 100 000 vállalkozást érint a nyereségadóra vonatkozó moratórium 
Több mint 100 000 – 14 millió ALL-nél alacsonyabb forgalmú – vállalkozást érint az ez év januárja óta hatályos, a 
nyereségadóra vonatkozó moratórium.  A 2019-es földrengés, valamint a világjárvány okozta gazdasági nehézségek 
leküzdése érdekében folytatott fiskális ösztönző politika révén a jelzett cégek 5 milliárd ALL adó megfizetése alól 
mentesültek. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/imf-cuts-forecast-for-albanias-economic-growth-in-2021-to-5-737082 
https://seenews.com/news/albania-receives-22230-doses-of-pfizers-COVID-19-vaccine-report-737051 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
A tervezettnél tovább tartanak a korlátozások Ausztriában 
Nem csökken az új fertőzöttek száma Ausztriában, és leterheltek a kórházak intenzív osztályai. Emiatt az osztrák 
kormány a tartományi vezetőkkel közösen úgy döntött, hogy az ország keleti régiójában április 18-ig meghosszabbítják 
az április elsején bevezetett járványügyi korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy marad a szigorú kijárási korlátozás, az 
iskolákban továbbra is távoktatás zajlik, és zárva maradnak a nem alapellátási cikkeket árusító üzletek. 
 
Koronavírus: Ausztria a célegyenesben van az orosz Szputnyik-vakcina beszerzésében 
„A célegyenesbe értünk a Szputnyik V vakcina beszerzését illetően" - jelentette ki a koronavírus elleni orosz fejlesztésű 
vakcináról Sebastian Kurz osztrák kancellár a Dmitrij Ljubinszkij orosz nagykövettel folytatott tárgyalás után szerdán 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/economy-fell-by-3-3-in-2020-instat
https://seenews.com/news/albanias-gdp-to-grow-44-in-2021-world-bank-736567
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://seenews.com/news/imf-cuts-forecast-for-albanias-economic-growth-in-2021-to-5-737082
https://seenews.com/news/albania-receives-22230-doses-of-pfizers-covid-19-vaccine-report-737051
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/a-tervezettnel-tovabb-tartanak-a-korlatozasok-ausztriaban-3666442/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210331/koronavirus-ausztria-a-celegyenesben-van-az-orosz-szputnyik-vakcina-beszerzeseben-476704


Bécsben. Ennek alapján áprilisban 300 ezer, májusban 500 ezer és június elején 200 ezer adag Szputnyik V vakcina 
érkezne az országba. Mindazonáltal konkrét szerződéskötésre még nem került sor. 
 
Ausztria lezárását javasolja az osztrák orvosi kamara elnöke 
Ausztria egészének lezárását szorgalmazta Thomas Szekeres, az osztrák orvosi kamara elnöke szerdán a koronavírus-
járvány miatt. Drámai helyzet alakult ki a kórházakban és az intenzív osztályokon. Nemcsak Bécsben és Ausztria keleti 
felén, de más tartományokban is ez lesz hamarosan – mondta az orvosi kamara elnöke. Az APA osztrák hírügynökségnek 
nyilatkozva felszólította az osztrák lakosokat, hogy tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket. 
 
Előrejelzés az osztrák gazdaság kilátásairól 
Ausztria gazdasági teljesítménye a koronavírus-járvány hatására 2020-ban 6,6 %-kal csökkent az egy évvel korábbihoz 
képest. Ez csaknem egy százalékponttal kedvezőbb annál a 7,4 %-os visszaesésnél, amit a bécsi Wifo gazdaságkutató 
intézet még február elején is valószínűsített. Nyugati szomszédainknál az elmúlt hónapokban egy kétarcú gazdaság 
képe rajzolódott ki. Miközben sok kereskedelmi, turisztikai, vendéglátóipari és személyi szolgáltatásokat végző 
vállalkozás csődbe vagy csőd közeli állapotba jutott, az ipar és az építőipar egészen jó állapotban vészelte át a válság 
legsúlyosabb időszakát. 
 
Jobban védik Ausztriában az otthonról dolgozókat 
Az osztrákoknál az otthoni munkavégzés továbbra is önkéntes, és a dolgozó és munkáltató közti megállapodáson alapul. 
A vállalatoknak mostantól digitális munkaeszközöket is biztosítaniuk kell a távmunkát végzők számára – írja a Kurier 
osztrák hírportál. Áprilistól a home office-ban dolgozókat az otthoni munkahelyi balesetekre kiterjedő balesetbiztosítás 
is védi, és a háztartás tagjainak nem kell felelősséget vállalniuk a munkáltató munkaeszközeinek esetleges 
károsodásáért. 
 
Új gázexportútvonal indulhat Ausztria felé 
Vizsgálják egy kisebb gázszállító kapacitás létrehozásának lehetőségét Ausztria felé - közölte a Világgazdaságnak adott 
interjújában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke. A négy uniós határon átnyúló 
infrastruktúrából már csak az ausztriai nem kétirányú, de ez alól az osztrák fél kérésére az Európai Bizottság korábban 
felmentést adott. Ugyanakkor a bizottság döntésének megfelelően megindultak az egyeztetések az osztrák határ 
kétirányúsítási lehetőségének felülvizsgálatáról. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com 
www.index.hu  
www.mkik.hu   
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 
 

Benelux államok 

 
Friss koronavírus adatok és mérleg Belgiumból 
A Sciensano (Belga Közegészségügyi Tudományos Intézet) szerdán reggel közzétett adatai szerint több mint 3.000 
koronavírussal fertőzött embert kezeltek kórházban kedden, közülük 893 főt intenzív osztályon. Az új esetek számának 
heti átlaga (4.267 regisztrált fertőzött) továbbra is csökken (-12%). Április 7-ig 1,5 millió fő kapta meg a vírus elleni első 
oltást (a felnőtt lakosság 16,6%-a), és mintegy 574.000 ember már a második oltást is megkapta. A napi halálozások 
átlagos száma 35 fő volt az elmúlt héten (+27,4%).  
 
 
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/04/07/ausztia-koronavirus-a-vilagban-orvosi-kamara-covid-19-egeszsegugy-jarvany/
https://mkik.hu/hirek/elorejelzes-az-osztrak-gazdasag-kilatasairol
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/jobban-vedik-ausztriaban-az-otthonrol-dolgozokat-3658411/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210407/uj-gazexportutvonal-indulhat-ausztria-fele-477316
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-bilan-du-jour-l-epidemie-a-stoppe-sa-progression-pres-de-900-patients-aux-soins-intensifs-1291352.aspx


Koronavírus: Belgiumban várólistát nyitottak a fel nem használt oltóanyagokra 
Belgiumban keddtől lehetett jelentkezni a fel nem használt, illetve a fiolákban a nap végén maradt koronavírus elleni 
oltóanyagokra, a várólistára néhány órán belül több mint 400 ezren regisztráltak országszerte - közölte a La Libre 
Belgique című francia nyelvű belga napilap kedden. 
 
Vízágyúkkal oszlatott fel egy illegális partit a rendőrség Brüsszelben 
A belga főváros melletti erdőben mulatozók a felszólítások ellenére sem voltak hajlandóak elhagyni a helyszínt, többen 
üvegekkel dobálták meg a kiérkező rendfenntartókat. Brüsszelben vízágyúkkal oszlatott fel a rohamrendőrség 
csütörtökön egy több ezer résztvevős szabadtéri partit, amelyet a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett 
rendelkezések ellenére tartottak meg – jelentette a helyi sajtó. 
 
Friss koronavírus adatok és mérleg Hollandiából 
A nu.nl friss adatai szerint a húsvét előtti héten az új esetek száma napi átlagban 5.365 fő volt, ami 22,6%-os csökkenést 
mutat az előző heti adathoz képest. A járvány kezdete óta több, mint 1,3 millió koronavírus fertőzöttet regisztráltak 
Hollandiában, a koronavírus következtében bekövetkezett halálesetek száma április 5-én 16.649 volt. Jelenleg az 
országban 2.374 fő (+2,5%) szorul kórházi ellátásra, ebből 746 főt (+2,2%) intenzív osztályon kezelnek. Április 5-ig 2,82 
millió holland kapta meg a vírus elleni első védőoltást, ami a teljes lakosság mintegy 16,5%-a.   
 
Hollandia leállította a fiatalabbak AstraZenecával oltását 
Hollandiában pénteken felfüggesztették a 60 évesnél fiatalabbak beoltását a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó 
cég koronavírus elleni vakcinájával, miután egy, a szerrel immunizált nő elhunyt vérrögképződés következtében - 
közölte a holland egészségügyi minisztérium. Az egészségügyi tárca szerint a döntést azt követően hozták meg, hogy 
egyeztettek a gyógyszerek mellékhatásait vizsgáló holland bizottsággal (Lareb) és az egészségügyi hatóságokkal. 
 
FORRÁS:  
www.rtl.be  
www.napi.hu  
www.ma.hu 
www.nu.nl   
www.portfolio.hu   
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Bosznia-Hercegovinában a kormány járványkezelési tehetetlensége miatt tüntettek 
Százak vonultak utcára Bosznia-Hercegovinában április 6-án, hogy elégedetlenségüknek adjanak hangot azért, mert 
véleményük szerint a kormány rosszul kezeli a koronavírus-járványt, és képtelen megszervezni az országos oltakozást. 
A 3,3 millió lakosú Bosznia-Hercegovina 1,2 millió adag vakcinát rendelt a COVAX nemzetközi oltóanyag-elosztó 
programon keresztül, ám az első, ötvenezres szállítmány csupán a múlt héten érkezett meg. Bosznia korábban 
Szerbiától, Törökországtól és Kínától kapott összesen körülbelül százezer adag vakcinát. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma április 8-ra 1742-vel 179 248-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 
79-cel 7125-re nőtt. 
 
A Világbank fenntartja Bosznia-Hercegovina 2,8%-ra becsült gazdasági növekedési előrejelzését 
A Világbank szerint Bosznia-Hercegovina bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben várhatóan 2,8%-kal fog nőni, vagyis a 
szervezet nem változtatott a januári előrejelzésében becsült értéken. Az ország gazdasága 2022-ben 3,5%-kal, 2023-ban 
pedig 3,7%-kal bővülhet. A 2020. évi visszaesés becslések szerint 4%-os volt. Az IMF ugyanakkor 5%-ról 3,5%-ra 
csökkentette a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. 
 
Éves szinten 47%-kal csökkent a Bosznia-Hercegovinába látogató külföldi turisták száma 
A külföldi turisták 53 100 vendégéjszakát töltöttek Bosznia-Hercegovinában februárban, ami 47%-os visszaesést jelent 
éves összevetésben. A boszniai szálláshelyeken megszálló turisták száma 26%-kal, 52 948-ra csökkent az előző évhez 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/koronavirus-jarvany-vakcina-belgium.726566.html
http://www.ma.hu/kulfold/360980/Vizagyukkal_oszlatott_fel_egy_illegalis_partit_a_rendorseg_Brusszelben
https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6126001/bekijk-hier-de-coronacijfers-van-vandaag.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210402/hollandia-leallitotta-a-fiatalabbak-astrazenecaval-oltasat-476936
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210402/hollandia-leallitotta-a-fiatalabbak-astrazenecaval-oltasat-476936
http://www.rtl.be/
http://www.napi.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.portfolio.hu/
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-bosznia-hercegovinaban-a-kormany-jarvanykezelesi-tehetetlensege-miatt-tuntettek
https://seenews.com/news/world-bank-maintains-bosnias-2021-economic-growth-projection-at-28-736578
https://seenews.com/news/foreign-tourist-visitors-to-bosnia-down-47-yy-in-feb-736786


képest, de havi összehasonlítás alapján 7,6%-kal növekedett. Februárban a vendégéjszakák száma 29%-kal esett vissza 
éves összevetésben és 0,9%-kal, 120 723-ra csökkent havi szinten. 
 
Az ipari értékesítés 5,5%-kal esett vissza Bosznia-Hercegovinában februárban 
Bosznia-Hercegovina ipari értékesítése februárban éves szinten 5,5%-kal esett vissza, miután januárban éves szinten 
2,7%-kal csökkent. Az ipari értékesítés a külföldi piacokon 4,7%-kal, míg a belföldi értékesítés 6,1%-kal volt alacsonyabb 
a 2020. februári értéknél. Az ország ipari értékesítése éves szinten 4,1%-kal esett vissza 2021 első két hónapjában. 
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210408-szerbiaban-ismet-lehet-elozetes-regisztracio-nelkul-is-vakcinat-kapni.html 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/imf-cuts-bosnias-2021-gdp-growth-projection-to-35-737120 
https://webradio.hu/ 
 

Bulgária 

 
Bulgária 1,26 millió COVID-19 vakcinát kap az EU szolidaritási mechanizmusa révén 
Bulgária a következő három hónapban további 1 259 728 adag Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinát kap az EU egészére 
kiterjedő szolidaritási mechanizmus révén. Bulgária és további négy EU-tag arányosan elosztva összesen 2 854 654 
oltáshoz jut a korábban lekötött mennyiségeken felül. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 7-re 3556-tal 
364 419-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 116-tal 14 034-re nőtt. 
 
A jelenlegi miniszterelnök nyerte a bolgár parlamenti választásokat 
Az exit poll eredmények szerint a jelenleg is kormányzó jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt 
és Bojko Boriszov miniszterelnök nyerte a bolgár parlamenti választásokat. A GERB a szavazatok 25 százalékát szerezte 
meg, míg a 2017-es választásokon ennél többet, 33,5 százalékát. A Slavi Trifonov tévés személyiség vezette új populista 
pártra a választásra jogosultak 15 százaléka szavazott, míg az ellenzéki Bolgár Szocialista Pártra 18 százaléka. Mivel a 
GERB-nek nem sikerült abszolút többséget szereznie, ezért várhatóan koalícióban kormányoz majd. 
 
A Világbank 2,6%-ra csökkentette Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
A Világbank arra számít, hogy Bulgária bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 2,6%-kal nő, a szervezet januári 
előrejelzését 0,7 százalékponttal csökkentette. A becslések szerint Bulgária gazdasági teljesítménye 4,2%-kal csökkent 
2020-ban, szemben a januárban előre jelzett 5,1%-os csökkenéssel, mivel a magánfogyasztás a harmadik negyedévben 
erőteljesen nőtt. Ugyanakkor az IMF előrejelzése szerint a bolgár gazdaság 4,4%-kal bővülhet 2021-ben. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/imf-raises-bulgarias-2021-gdp-forecast-to-44-737012 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 

Csehország 

 
Kevesebb a munkanélküli Csehországban 
Márciusban 4,2 százalékra csökkent a munkanélküliség Csehországban a februári 4,3 százalékról - közölte a cseh 
munkaügyi hivatal szerdán Prágában. A hivatal közleményéből kiderül, hogy az állást keresők száma 306 600-ra 
csökkent, míg az új munkahelyek kínálata 338 ezerre emelkedett. 
 
 
 

https://seenews.com/news/bosnias-industrial-sales-down-55-yy-in-feb-736454
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A cseh kormány nem kéri a szükségállapot meghosszabbítását 
Nem fogja már kérni a cseh kormány az április 12-én lejáró szükségállapot további meghosszabbítását, és a hónap 
végétől fokozatosan megnyílhatnának az üzletek és a szolgáltatások is, közölte Jan Hamácek kormányfőhelyettes, 
belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke a Mladá Fronta Dnes című napilapban kedden megjelent 
beszélgetésben. 
 
Nem akarta engedélyezni a kínai és az orosz vakcinákat, menesztették a cseh egészségügyi minisztert 
Andrej Babis cseh kormányfő szerdán menesztette tisztségéből Jan Blatny egészségügyi minisztert. A szaktárca új 
vezetője Petr Arenberger, a prágai Vinohrady kórház eddigi igazgatója lett - közölte honlapján a kormány. 
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Egyesült Királyság 

 
A britek is oltani kezdenek a Modernával 
Az Egyesült Királyságban is oltani kezdenek a Moderna koronavírus ellen vakcinájával – írja a Guardian. A Moderna 
oltóanyaga január 8-án kapta meg a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) engedélyét. A szigetországban eddig 
csak a Pfizer és az AstraZeneca vakcináival oltottak. 
 
Éledezik a brit autópiac 
Nagy-Britanniában tavaly július óta először nőtt az új autók értékesítése idén márciusban éves összevetésben, de az első 
negyedévet tekintve még mindig 12%-os a visszaesés. A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) 
kedden azt közölte, hogy márciusban 11,5 százalékkal nőtt az új autók eladása, míg februárban még 35,5 százalékos 
csökkenést jegyeztek fel. Januárban ennél is nagyobb, 39,5 százalék volt a visszaesés mértéke – 1970 óta nem 
regisztráltak ehhez hasonló mértékű csökkenést az év első hónapjában, ami azzal függött össze, hogy a koronavírus-
járvány újabb hulláma miatt gyakorlatilag az egész ország le volt zárva. 
 
Koronavírus: heti két tesztet adnak ingyen a briteknek 
Hetente kétszer ajánlanak koronavírus-tesztet az Egyesült Királyság minden régiójában. A brit kormány arra ösztönzi a 
polgárokat, hogy használják ki a lehetőséget. Bárki, az Egyesült Királyság bármelyik részén hetente kétszer jogosult 
koronavírus-tesztet kérni. A tesztelés ingyenes, fél órán belül mutat eredményt. Újdonság, hogy nem csak a tesztelési 
pontokon, hanem gyógyszertárakban és postán is kérhető a tesztcsomag. A brit egészségügyi vezetés szerint fontos a 
járvány mihamarabbi megfékezésében a fertőzöttség valódi ismerete. Sok ember tünetmentesen vagy nagyon enyhe 
szimptómákkal, könnyedén küzd meg a koronavírussal, ők rendszerint nem tudják magukról, hogy fertőzöttek, ezáltal 
tovább fertőznek másokat. 
 
Brexit: az USA is bevitt egyet övön alul a briteknek 
Az Egyesült Államok megmutatta az Egyesült Királyságnak, melyikük az erősebb kutya, ha kereskedelmi nézeteltérésbe 
keverednének egymással. A legendásan baráti viszony a két ország között inkább csak a londoni brexiter politikusok és 
választóik álmaiban él. 
 
Megosztja a briteket a vakcinaútlevél 
„Ellenezzük a Covid-állapot megosztó és diszkriminatív igazolását, amely megfosztja az egyéneket egyes szolgáltatások 
igénybevételétől” – áll abban a közös közleményben, amit a brit parlament 650 tagja közül 72 képviselő írt alá 
párthovatartozástól függetlenül, azaz toryk, munkáspártiak és liberálisok vegyesen. 
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Színkódokat kapnak a külföldi útról hazatérő britek a koronavírus-járvány miatt 
A közlekedési lámpákhoz hasonló színkódos rendszer bevezetését tervezi a brit kormány annak meghatározására, hogy 
a koronavírus-járvány miatt jelenleg tiltott külföldi utazások újbóli engedélyezése után a britek mely országokat 
kereshetik fel a hazatérés utáni karanténkötelezettség nélkül. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedóniában bezárnak a vendéglátóhelyek és az edzőtermek 
Észak-Macedónia két hétre bezárja az éttermeket, az edzőtermeket és sportcsarnokokat, valamint betiltja a tömeges 
rendezvényeket annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus terjedését az országban. Április 6-tól 
meghosszabbították az éjszakai kijárási tilalmat, és a következő két hétben este 8 és reggel 5 óra között tilos az utcára 
lépni. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 8-ra Észak-Macedóniában 1302-vel 137 734-re növekedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 51-gyel 4073-ra nőtt. 
 
Észak-Macedónia is megkezdte a lakosság tömeges oltását 
Április 5-én Észak-Macedóniában is megkezdődött COVID-19 elleni oltása az orosz Szputnyik V vakcinával. Napi 5000 
ember beoltása a cél, ami magában foglalja a különösen veszélyeztetett munkavállalókat, vagyis az egészségügyi 
dolgozókat, a rendőröket, az óvodai nevelőket, az iskolai tanárokat, valamint az állami infrastruktúra kritikus csoportjait, 
a bíróságokon és a médiában dolgozókat, a tömegközlekedési járművek vezetőit és a tűzoltókat. 
 
Észak-Macedónia az útdíj megszüntetésével fejezné ki háláját a szerbeknek a vakcináért 
Észak-Macedóniába április 1-én egy 20 000 adag Szputnyik V védőoltásokat tartalmazó szállítmány érkezett Szerbiából, 
illetve még ugyanennyire van megállapodás a két ország között. A Szerbiától kapott védőoltások értéke kb. 700.000 
euró. Zoran Zaev macedón kormányfő felvetette annak a lehetőségét, hogy köszönetük jeleként idén nyáron a szerb 
turistákat mentesítenék az útdíj kifizetésének kötelezettsége alól Macedóniában. 
 
A Világbank fenntartja Észak-Macedónia 3,6%-ra becsült gazdasági növekedési előrejelzését 
A Világbank szerint Észak-Macedónia bruttó hazai terméke (GDP) 2021-ben 3,6%-kal fog nőni, vagyis a szervezet nem 
változtatott a januári előrejelzésében becsült értéken. Az ország gazdasága várhatóan 3,5%-kal bővül majd 2022-ben. A 
Világbank arra számít, hogy 2021. közepéig felgyorsul az oltási folyamat, nem lesznek további lezárások, és nőni fog a 
külső kereslet. Az IMF ugyanakkor 3,8%-ra csökkentette az ország gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. 
 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya csökkent az év első két hónapjában 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya januárban és februárban összesen 18,3 milliárd dénárra (352,4 millió dollár / 296,4 
millió euróra) csökkent, szemben a 2020 azonos időszakában mért 20,56 milliárd dénáros hiánnyal. Az export 9,9%-kal, 
66,1 milliárd dénárra, míg az import 4,5%-kal, 84,4 milliárd dénárra nőtt az előző év azonos időszakához képest. 
 
Észak-Macedóniában 2,1%-ra nőtt az éves infláció márciusban 
A februári 1,9%-ról márciusban 2,1%-ra nőtt az éves infláció Észak-Macedóniában. Havi összehasonlítás alapján 0,5%-
kal nőttek a fogyasztói árak, miután februárban 0,1%-kal emelkedtek. 
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Franciaország 

 
Harmadszor jön teljes zárlat Franciaországban a koronavírus miatt 
Franciaországban életbe lépett a harmadik országos zárlat, miután olyan ütemben kerülnek kórházba koronavírus-
fertőzöttek, hogy az már az intézmények intenzív osztályainak telítődését vetíti előre. A szabály értelmében minden 
iskola és nem alapvető élelmiszert forgalmazó üzlet bezár négy hétre, és kijárási tilalom lép életbe este 7 óra és reggel 6 
óra között - számol be a BBC.  
 
Legalább 250 millió adag vakcina kerülhet ki a francia gyárakból az év végéig 
Megkezdődik a héten az Európai Unió által már engedélyezett koronavírus-elleni oltóanyagok gyártása 
Franciaországban, a Delpharm nevű francia gyógyszergyártó üzemeiben - jelentette be hétfőn a gazdasági 
minisztérium. 
 
A francia kormány nem akar többet szigorítani 
A koronavírus-járvány miatti újabb országos korlátozások keddi életbe lépése előtt a francia kormánytagok úgy vélték, 
stabilizálódni látszik a helyzet, és várhatóan a négy hétre tervezett lezárás után nem lesz szükség több szigorításra. 
Franciaországban hivatalosan szombaton terjesztették ki az ország egész területére azokat a korlátozásokat, amelyek 
Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak. 
 
Rábólintott az EU, megkaphatja az állami segítséget az Air France - KLM 
Rábólintott az EU az Air-France-KLM feltőkésítésére, a francia állam 4 milliárd euróval járulhat hozzá a tőkeemeléshez 
és megduplázza a részesedését a járvány miatt nehéz helyzetbe került légitársaságban, amivel a legnagyobb 
tulajdonosa lesz – írja a Reuters.  
 
Nyomozás indult egy húsvéti mise miatt Franciaországban 
Emberéletek veszélyeztetésének gyanúja miatt eljárást indított kedden a párizsi ügyészség egy párizsi templomban 
tartott húsvéti mise miatt, amelyen sem a papok, sem a hívek nem viseltek maszkot – írja az MTI. A vádhatóság a 
vizsgálatot a Le Parisien című napilap internetes oldalán közzétett felvétel alapján indította el, amely szombat délután 
a párizsi Saint-Eugène-Sainte-Cécile-templom mintegy négyórás hagyományos szertartásán készült. 
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Horvátország 

 
Ezekkel a feltételekkel lehetséges a beutazás Horvátországba 
Az ún. Zöld listán nem szereplő országokból (állampolgárságtól függetlenül) az alábbi feltételekkel lehet beutazni 
Horvátországba április 1-15. közt. 
1. A mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt vagy az Európai Unióban (EU) jóváhagyott antigén 
gyorsteszt felmutatása szükséges. Antigén gyorsteszt és 10 napot meghaladó horvátországi tartózkodás esetén a teszt-
eredmény kiadásától számított tíz napon belül ismét teszteltetni kell.  
2. A COVID elleni védőoltások megszerzésére vonatkozó igazolás felmutatása, amely tanúsítja, hogy a beutazó a 
kétdózisú oltások esetében a második dózist, az egy dózisból álló oltások esetén az oltást már legalább 14 nappal 
korábban megkapta.  

https://seenews.com/news/imf-cuts-forecast-for-n-macedonias-2021-gdp-growth-to-38-737064
https://www.vajma.info/
https://webradio.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210404/harmadszor-jon-teljes-zarlat-franciaorszagban-a-koronavirus-miatt-477018
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210405/legalabb-250-millio-adag-vakcina-kerulhet-ki-a-francia-gyarakbol-az-ev-vegeig-477070
https://index.hu/kulfold/2021/04/05/a-francia-kormany-nem-akar-tobbet-szigoritani/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210406/rabolintott-az-eu-megkaphatja-az-allami-segitseget-az-air-france-klm-477232
https://index.hu/kulfold/2021/04/06/nyomozas-indult-egy-husveti-mise-miatt-franciaorszagban/
http://www.portfolio.hu/
http://www.index.hu/
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/ezekkel-a-feltetelekkel-lehetseges-a-beutazas-horvatorszagba-3657985/


3. A beutazástól számított 180 napon belül elvégzett, de 11 napnál nem régebbi, az 1. pontban tárgyalt pozitív PCR 
antigén gyorsteszt felmutatása, amely igazolja, hogy a beutazó átesett a SARS-CoV-2 vírusfertőzésen, vagy orvos által 
kiadott igazolás arról, hogy a beutazó átesett a COVID-19 betegségen.  
4. Önkéntes karantén a Horvát Köztársaságba történő beutazáskor, PCR vagy antigén gyorstesztelés lehetőségével, ha 
a tesztelésre nincs mód, a karantén időtartama 10 nap.  
 
Horvátország szigorította a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket 
A horvát kormány április 1-től 15-ig szigorítja a koronavírus terjedésének megfékezésére bevezetett intézkedéseket 
azáltal, hogy megtiltja a beltéri sportedzéseket, csökkenti a gyermekmegőrzők nyitvatartási idejét, és ideiglenesen 
korlátozza az ország határainak átlépését. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 7-re 1649-cel 285 765-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 36-tal 6 185-re nőtt. 
 
Június végéig beolthatják a horvát lakosság felét 
Horvátország június végéig beolthatja a felnőtt lakosság felét, mivel az ország szolidaritási alapon további 747 459 dózist 
kap a Pfizer/BioNTech vakcinájából. Horvátország az AstraZeneca oltóanyagából rendelt a legtöbbet, összesen 2,7 millió 
adagot. A brit-svéd vakcinagyártó cég azonban nem szállította le időben a lekötött mennyiséget, valamint csökkentette 
a mennyiséget is. A Pfizer/BioNTech most jóváhagyott védőoltásai nélkül Horvátország a lakosság mindössze 36 
százalékát tudta volna beoltani a nyárig. Az európai uniós tagországok zöme április 1-én megegyezett abban, hogy a 
lélekszámarányosan járó Pfizer/BioNTech-vakcinákból közel hárommillió adagot szolidaritásból szétoszt azon országok 
között, amelyek a vakcinaszállítmányok akadozása miatt a leginkább le vannak maradva az oltással. 
 
A Világbank 4,7%-ra csökkentette Horvátország 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Horvátország gazdasága várhatóan 4,7%-kal bővül 2021-ben a Világbank szerint, a szervezet januárban még 5,4%-ra 
becsülte a növekedést. Horvátország bruttó hazai terméke (GDP) 4,9% -kal nőhet 2022-ben. A horvát gazdaság 
várhatóan fokozatosan helyreáll a tavalyi visszaeséshez képest, feltéve, hogy az oltási stratégia és az epidemiológiai 
intézkedések sikeres végrehajtása Horvátországban és Európában 2021 nyaráig kordában tartják a pandémiát, melynek 
köszönhetően részlegesen feloldhatók lesznek az utazási korlátozások. 
 
Kezd helyreállni a horvát munkaerő-kereslet 
A horvátországi munkaerő-kereslet márciusban éves szinten közel 24%-kal nőtt, miután februárban éves szinten 18%-
kal csökkent. Ez a munkaerőpiacot érintő első pozitív változás az elmúlt egy év vonatkozásában. 2021 első 
negyedévében a munkaerő-kereslet 8,5%-kal volt alacsonyabb 2020 azonos időszakához képest. 
 
Horvátország államadóssága 12,5%-kal nőtt 2020-ban 
Horvátország államadóssága 12,5%-kal 330 milliárd kunára (51,2 milliárd USD / 45,6 milliárd EUR) emelkedett 2020-ban. 
Az államadósság csak decemberben 0,2%-kal nőtt havi összehasonlításban. A belföldi adósságállomány 1,9%-kal, 223,7 
milliárd kunára nőtt, míg a külső adósság 3,3%-kal, 106 milliárd kunára csökkent. 
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Koszovó 

 
Koszovóban bezárnak az éttermek és a plázák 
Április 6. és 12. között minden vendéglátóhelyet és bevásárlóközpontot bezárnak Koszovóban, hogy megfékezzék a 
koronavírus agresszív terjedését az országban. A pristinai kormány úgy határozott, hogy ha szükséges, meghosszabbítja 
az intézkedést. Április 8-ra a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Koszovóban 685-tel 95 015-re növekedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 14-gyel 1956-ra nőtt. 
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Vjosa Osmani az új koszovói köztársasági elnök 
Vjosa Osmani korábbi házelnököt és megbízott államfőt választotta Koszovó új köztársasági elnökévé a pristinai 
parlament április 4-én. A politikust a szavazás harmadik körében választották meg. A 38 éves Vjosa Osmani a kormányzó 
Önrendelkezés (Vetevendosje) jelölte, és Albin Kurti miniszterelnök személyesen is támogatta. Ezzel minden fontos 
állami tisztség az Önrendelkezéshez került, hiszen a miniszterelnökön és a házelnökön kívül már a köztársasági elnök is 
a párt soraiból került ki. 
 
A Világbank felfelé módosította Koszovó 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
A Világbank 4% -ra növelte Koszovó gazdasági növekedési előrejelzését 2021-re vonatkozóan, ami 0,3 százalékponttal 
magasabbra a januári előrejelzéshez képest, míg 2022-re 4,5%-os növekedéssel számolnak. A becslések szerint Koszovó 
gazdasága 6,9%-kal zsugorodott 2020-ban. Az IMF ugyanakkor 4,5%-ra csökkentette az ország gazdasági növekedésére 
vonatkozó előrejelzését. 
    
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/imf-cuts-kosovos-2021-economic-growth-projection-to-45-737063 
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Lengyelország 

 
Koronavírus: Lengyelországban április 18-ig meghosszabbítják a korlátozásokat 
Lengyelországban csökken a koronavírus-fertőzések napi növekménye, de a kórházak megterheltsége miatt április 18-
ig meghosszabbítják a március végén hozott járványügyi korlátozásokat - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Adam 
Niedzielski egészségügyi miniszter. 
 
A terhelhetőség határán a lengyel kórházak 
Tovább romlott a járványhelyzet Lengyelországban annak ellenére, hogy a kormány szigorította a korlátozásokat a 
húsvét körüli két hétre. Az elmúlt napokban is nagyon sokan kerültek kórházba, és sokkal többen szorulnak intenzív 
ellátásra, mint korábban. A helyi sajtó is arról ír, hogy az egészségügyi rendszer elérte terhelhetősége határát. Az 
orvosok arról számolnak be, hogy akit csak lehet, hazaküldenek, olyanokat is, akiket szívük szerint még bent tartanának, 
de kell a hely az új betegeknek. 
 
Katasztrófa a lengyeleknél, halott zónák a tengeren 
A Balti-tenger a lengyelek egyik kedvelt turistacélpontja volt, ám mostanra olyan súlyos környezeti károk terhelik ezt a 
régiót, hogy lassan alkalmatlanná válik mind a halászatra, mind az idegenforgalomra. A lengyelek szeretnek 
panaszkodni a Balti-tengerre, de mégis imádják, hiszen klímája megismételhetetlen, amit lelke mélyén mindenki 
értékel. A tenger állapota azonban folyamatosan romlik, így nemsokára nem lesz annyira vonzó odautazni, mint régen - 
derül ki az onet.pl cikkéből. Már 2018-ban a fürdők egyharmada bezárt ideiglenesen, néhány közülük hosszú hetekre. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.hu.euronews.com 
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Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Április 8-ra a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Montenegróban 279-cel 93 309-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt nyolccal 1334-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, 
jelenleg 5 030 esetet tartanak nyilván. 

 
A Világbank előrejelzése szerint Montenegró gazdasága 2021-ben 7,1%-kal nőhet 
Montenegró gazdasága 2021-ben várhatóan 7,1%-kal nő, majd 2022-ben 4,5%-kal bővülhet a Világbank szerint. 
Feltételezve, hogy az idegenforgalom visszaáll a 2019-es szint 55%-ára, Montenegró gazdasága 2021-ben várhatóan 
fellendül, a bruttó hazai termék (GDP) becsült növekedése 7,1% lesz. 2023-ban a gazdaság 3,5%-kal növekedhet. Az IMF 
is javította az ország gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, a szervezet szerint idén 9%-os lehet a bővülés. 
 

Montenegró kormánya, 3%-os GDP hiánnyal számolva, elfogadta a 2021-es költségvetési tervezetet  
Montenegró kormánya elfogadta a 2021-es költségvetési tervezetet, amely a tervezett bruttó hazai termék (GDP) 3%-
ának megfelelő hiányt irányoz elő. A költségvetési tervezet 1,880 milliárd euró (2,2 milliárd dollár) bevétellel tervez, ami 
14,7%-kal több, mint tavaly, és a kiadásokat 2,019 milliárd euróra becsüli, ami 2,2%-os csökkenést jelent éves szinten. 
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://seenews.com/ 
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS 
Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021.03.30-ától!  Valamennyi Németországba légi úton 
utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a 
beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi 
besorolásáról. A rendelkezés 2021. május 12-éig hatályos. A busszal, autóval, vonattal vagy hajóval Németországba 
utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. 2021. március 28. 00:00 órai hatállyal Csehországot és 
Szlovákiát magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet), Ausztria Tirol tartományát pedig rizikóterületnek 
nyilvánítják. A változás következtében az említett időponttól kezdve lehetővé válik ezekről a területekről is a beutazás 
Németországba. 
 
Majdnem minden új fertőződést a brit mutáns okoz Németországban 
Németországban is kiszorította az új típusú koronavírus első változatait a Nagy-Britanniában felbukkant mutáció, és már 
majdnem minden új fertőzött szervezetébe ez a kórokozófajta jut be a Robert Koch közegészségügyi intézet 
csütörtökön ismertetett vizsgálata szerint. A B.1.1.7-es jelzésű vírusváltozat részaránya 88 százalékos volt a március 
utolsó hetében megvizsgált pozitív mintában. 
 
A németek elkezdik: a beoltottak felmentést kapnak a korlátozások alól 
Felmentést kaphatnak a járványügyi korlátozások alól az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegség 
(COVID-19) ellen védőoltással rendelkezők Németországban, de csak az utolsó adag oltás beadása utáni 15. naptól - írta 
a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap kormányzati terveket ismertetve. Ez a szabály azt jelenti, hogy a harmadik 
járványhullám megtörése után következő, "teszteléses alapú nyitási lépések" idején a teljes oltással rendelkezők külön 
SARS-CoV-2-teszt nélkül mehetnek például fodrászhoz vagy a korlátozások lazítása révén ismét megnyíló boltokba, és 
külföldi út után nem kell karanténba vonulniuk - mondta a miniszter.     
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Németország tárgyalni kezd a Szputnyik V beszerzéséről 
Jens Spahn a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság rádiós hírműsorában elmondta, 
hogy miután az európai uniós tagországok egészségügyi minisztereinek szerdai tanácskozásán az Európai Bizottság 
illetékese ismertette, hogy nem szerepel terveik között orosz oltóanyag beszerzéséről szóló szerződések kidolgozása, 
hozzászólásában közölte, hogy a bizottság elzárkózása miatt Németország kétoldalú tárgyalást kezd Oroszországgal. 
 
A németek többsége szerint nem sikerül határidőre befejezni az oltási kampányt 
Nem bízik a németek többsége a szövetségi kormány tervében, amely szerint a nyár végre a teljes felnőtt lakosság 
megkaphatja az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől (Covid–19) védő oltást 
– mutatta ki egy hétfőn ismertetett felmérés. A szövetségi kormány terve szerint minden felnőttnek biztosítják az oltás 
lehetőségét legkésőbb a csillagászati nyár végéig, szeptember 22-ig. Így éppen a szeptember 26-i szövetségi parlamenti 
(Bundestag-) választásra fejeződhet be az oltási kampány. 
 
Rég nem látott mélységben a német államháztartás 
Hét év óta először hiánnyal zárt tavaly Németország államháztartása a koronavírus-járvány következményeként. A 
szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) szerdán kiadott előzetes adatai szerint az államháztartási bevételek 3,5 
százalékkal, 1489,4 milliárd euróra csökkentek, a kiadások viszont 12,1 százalékkal, 1678,6 milliárd euróra emelkedtek. 
 
Kamarai felmérés a német feldolgozóipari vállalatok külföldi beruházásairól 
A német ipari és kereskedelmi kamarák által az év elején készített reprezentatív felmérés során az abba bevont több 
mint kétezer feldolgozóipari vállalat között az idén tovább csökkent, 43 %-ra esett vissza a külföldön beruházást tervező 
vállalatok aránya. Ez az arány – a 2009. évi 40 %-os mélypont után – 2011-ben volt utoljára ilyen alacsony, majd hat év 
többé-kevésbé folyamatos emelkedés után 2017-ben érte el a 49 %-ot. Ezt követően aztán évről évre mérséklődött, s az 
idén már hat százalékponttal alacsonyabb a négy évvel korábbinál. 
 
Nőttek a német gyáripari megrendelések februárban 
Az előző havi növekedést meghaladó mértékben, 1,2%-kal nőttek a gyáripari megrendelések Németországban, 
februárban (januárban 0,8% volt az emelkedés). Az elemzők 1,2%-os emelkedést vártak. Az előző év azonos időszakához 
képest 5,6%-kal volt több megrendelés februárban, ami alighanem a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető - akkor már 
éreztette a hatását a koronavírus nemcsak Ázsiában, de Európában is. 
 
Hasít a német autóipar, de már gyűlnek a fellegek 
A német autóipar termelése jelentős gyorsulást mutatott márciusban az Ifo intézet friss felmérése szerint, de az 
autóipari vezetők a jövőt illetően már kevésbé optimisták. Az intézet felmérése szerint az autóipar aktuális helyzetének 
indexe 7,9 pontra nőtt a februári -0,4 pontról, ahogy az autógyártók rendelései megugrottak és a termelés is nőtt. 
 
92 százalékot esett a német turizmus forgalma a téli szezonban 
Az elmúlt időszakban valamelyest emelkedett a belföldi és külföldi szálláshelyekre érkező foglalások száma 
Németországban, de az utazási irodák egyelőre még nem lélegezhetnek fel. Az átoltottság növekedésének lassúsága 
veszélybe sodorja a nyári szezont, ezzel pedig a turizmusból élők egzisztenciáját is. A Travel Data and Analytics 
számításai szerint az év elején 76 százalékkal kevesebb nyári foglalást kötöttek a németek, mint az előző évek hasonló 
időszakában. Január és február hagyományosan kulcsfontosságú a nyári foglalások szempontjából. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com  
www.mkik.hu  
www.origo.hu   
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210408/nemetorszag-targyalni-kezd-a-szputnyik-v-beszerzeserol-477624
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/a-nemetek-tobbsege-szerint-nem-sikerul-hataridore-befejezni-az-oltasi-kampanyt-3661558/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/reg-nem-latott-melysegben-a-nemet-allamhaztartas-3666673/
https://mkik.hu/hirek/kamarai-felmeres-a-nemet-feldolgozoipari-vallalatok-kulfoldi-beruhazasairol
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210408/nottek-a-nemet-gyaripari-megrendelesek-februarban-477552
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210406/hasit-a-nemet-autoipar-de-mar-gyulnek-a-fellegek-477142
https://hu.euronews.com/2021/04/01/92-szazalekot-esett-a-nemet-turizmus-forgalma-a-teli-szezonban
https://berlin.mfa.gov.hu/
http://www.euronews.com/
http://www.mkik.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/


Olaszország 

 
Jön a nyár, közös európai szabályokat sürget a turizmus újraindítására Olaszország 
A nyár közeledtével a tagállamokban közös szabályrendszerre van szükség a turisták fogadására Massimo Garavaglia 
idegenforgalomért felelős olasz miniszter szerint. Úgy vélte, az Európai Bizottságtól a zöld kártyának is nevezett "oltási 
útlevél" helyett, a szabad közlekedést biztosító igazolásra van szükség, amely nincsen kizárólag az oltáshoz kötve. 
"Olyan menlevél kell, amely igazolja, hogy a turista vagy be van oltva, vagy negatív eredményt adott a tesztje, vagy már 
túlesett a betegségen, és így megfelelő ellenanyag-szinttel bír"- mondta Massimo Garavaglia. 
 
Megugrott az olasz munkanélküliségi ráta 
Jelentősen nőtt az olasz munkanélküliségi ráta januárban, immáron két számjegyű az álláskeresők aránya az összes 
foglalkoztatotthoz képest. Az olasz munkanélküliségi ráta 10,2%-on állt januárban, ami jelentős romlást jelent a 
decemberi 9%-hoz képest. A turizmus nagy súlya miatt Olaszország számít a koronavírus-válság egyik leginkább érintett 
országának, ráadásul a munkanélküliségi ráta már a válság előtt is magasabb volt az európai átlagnál. 
 
Továbbra is kérdéses az Alitalia sorsa 
Megfeneklettek a tárgyalások az olasz kormány és az Európai Bizottság között az állami tulajdonban lévő Alitalia 
reformjáról. A hosszú évek óta csődhelyzetben lévő, állami tőkeinjekciókkal megtámasztott nemzeti légitársaság 
számára újabb kedvezőtlen hírt Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter jelentette be. Így a tervezett stratégiai 
szerkezetváltás eredményessége továbbra is kérdéses marad, s egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy az Alitalia ITA 
néven folytatja a tevékenységét. Az ITA kistafírozásához 3 milliárd eurót különített el a Mario Draghi vezette új koalíciós 
olasz kormány. A nemzetközi járatokra és a jól fizető üzleti utasokra építő új stratégia elvileg 2023-ra hozná egyenesbe 
a társaságot.  
 
Isten házában oltanak Szicíliában 
Bár egész Olaszország vörös zónának minősül a húsvéti ünnepek alatt, ami azt jelenti, hogy egész napos kijárási tilalom 
van érvényben a félsziget területén, Szicíliában kinyitottak a templomok. Nem csak kinyitottak, de át is alakultak, 
méghozzá oltópontokká.  
 
FORRÁS: 
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Románia 

 
Romániában 5407 új fertőzöttet, 175 halottat regisztráltak április 7-re 
5407 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak a hatóságok április 7-re, összesen 39 959 teszt elvégzése nyomán. 
Ugyanakkor jelenleg 1487 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra. Április hetedikéig összesen 988 624 megbetegedés 
történt az országban, közülük a hatóságok 885 710-et tartanak gyógyultként számon. 175-tel 24 561-re nőtt a betegség 
szövődményeiben elhunytak száma. 
 
A román kormány csak nyár elején, óvatosan lazítana a jelenlegi korlátozásokon 
Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a 
normalitás felé.  A miniszterelnök szerint az üzletek hétvégi nyitvatartására és az esti kijárásra vonatkozó múlt héttől 
bevezetett korlátozások eredményesek voltak. A miniszterelnök szerint azért lehet a lazításon gondolkozni, mert az 
adatok azt jelzik, hogy Romániában egy hete tetőzött a járvány harmadik hulláma. Bukarestben stabilizálódott helyzet, 
Temesváron és Temes megyében csökkenni kezdett a fertőzöttek napi száma. A legpesszimistább forgatókönyv esetén 
is május végéig ötmillió személy (a beoltandó lakosság 35%-a) kaphatja meg a védőoltást. Jó esetben azonban a 
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beoltottak száma akár a 6,3 milliót is elérheti.  Romániában március 31. óta csökken a napi új esetek kéthetes átlaga, 
április 5-re 3611 új fertőzést jegyeztek, ami csak 65%-a a korábbi 2 hét átlagának. 
 
Nagyot javított Románia gazdasági kilátásain az IMF 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 6 százalékra javította a román gazdaság idei várható teljesítményére vonatkozó 
előrejelzését a korábban közölt 4,6 százalékos növekedés helyett. A pénzintézet a jövő évi román gazdasági 
növekedésre vonatkozó előrejelzését is megemelte, így a korábban közölt 3,9 százalékos GDP-bővülés helyett 4,8 
százalékos növekedésre számít 2022-ben. Az IMF az idén 2,8 százalékos inflációra számít a korábban közölt 2,5 
százalékhoz képest, majd 2022-ben várhatóan 2,1 százalékra mérséklődik a prognózisa szerint. A kormány az idei állami 
költségvetést 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számolva tervezte meg. A Világbank március végén 4,3 százalékra 
javította az idei várható gazdasági növekedést a korábbi 3,5 százalékhoz képest. 
 
Romániában a statisztika is mutatja, mennyire pusztított a koronavírus 
A rendszerváltást követő több mint 30 évben egyszer sem haltak meg olyan sokan Romániában, mint tavaly – a friss adat 
tízezerrel magasabb, mint az eddigi legrosszabb, 1996-os érték. Az Erdélystat szerint az számok arra utalnak, hogy a 
járvány közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár nagyobb mértékű lehet, mint 
a közvetlen, a COVID-19 betegségre visszavezethető halálozás. Ráadásul Erdélyben rosszabbak a számok, mint az 
ország többi részén. Az előzetes adatok szerint a tavaly jegyzett 296 711 halálozás 14,1 százalékkal haladja meg a 2019. 
évi előzetes adatokat. A rendszerváltás óta a legmagasabb évi halálozásszám 1996-ban volt, 286 158 fő. 
 
Munkanélküliség: tovább romlott a helyzet Romániában 
Februárban 0,1 százalékponttal 5,7 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta Romániában az előző hónaphoz képest. A 15 
és 74 évesek körében 478 ezer munkanélkülit tartottak számon, 4 ezerrel többet, mint az előző hónapban. A nők körében 
0,2 százalékponttal volt magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a férfiaknál: a nőknél 5,8 százalék az állástalanok 
aránya, míg a férfiak körében 5,6 százalék. Tavaly év végén 5,2 százalék volt Romániában a munkanélküliségi ráta, 2020 
februárjában pedig 4,2 százalékon állt a mutató. 
 
Az idei első két hónapban 1,5 százalékkal nőtt a román kiskereskedelmi forgalom 
Az első két hónapban - a nyers adatok szerint - 1,5 százalékkal nőtt a román kiskereskedelmi forgalom volumene a múlt 
év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 1,9 százalékos csökkenést 
jegyeztek fel a vizsgált időszakban. A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszernek minősülő termékek 
eladásának köszönhető, amely 6,3 százalékkal bővült, élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből 1,4 százalékkal 
többet értékesítettek, ugyanakkor az üzemanyag eladása 7,5 százalékkal esett vissza. 
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Spanyolország 

 
Koronavírus: nem jött még el a fordulat Spanyolországban 
Spanyolországban tovább folytatódik a koronavírus-fertőzés terjedésének lassú növekedése, a hétvégén több mint 
tízezer új esetet regisztráltak - derült ki az egészségügyi minisztérium hétfői jelentéséből. A szaktárca adatai szerint az 
elmúlt 24 órában több mint kétezer embernél diagnosztizálták a fertőzést, amelyet a járvány kezdete óta mintegy 3,3 
millió esetben mutattak ki. A dél-európai ország 17 tartománya közül 11-ben növekednek az esetszámok több mint egy 
hete.  
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Átalakul a spanyol kormány 
Átalakításokat jelentett be kedden kormányában Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, miután egyik helyettese, Pablo 
Iglesias távozott a kabinetből. A baloldali koalíciós kormány kisebbik tagja, az Unidas Podemos (Együtt képesek 
vagyunk) pártszövetség főtitkárának lemondásához az vezetett, hogy a politikus úgy döntött: elnökjelöltként méretteti 
meg magát a madridi tartományi választásokon májusban. Pedro Sánchez bejelentésekor kiemelte: az átalakítással a 
spanyol kormány mind a négy miniszterelnök-helyettesi tisztségét női politikus tölti be, amelyre az ország történetében 
most először van példa. Bejelentésekor hangsúlyozta a kormánykoalíció stabilitását, 2021-et pedig a koronavírus elleni 
oltások, továbbá a gazdaság helyreállítása évének nevezte. 
 
Csökkent a munkanélküliség Spanyolországban 
Spanyolországban 1,5 százalékkal, mintegy 59 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma idén márciusban az előző 
hónaphoz képest - tájékoztatott a munkaügyi minisztérium kedden. Legnagyobb mértékben az építőiparban lett 
kevesebb állástalan, területi bontásban pedig Andalúziában csökkent leginkább a számuk - derült ki a jelentésből. A 
spanyol kormány a tavalyi 16,1 százalék után 2021-ben 16,9 százalékos munkanélküliségi rátával számol.  
 
Egy hónapon belül elérheti az ötmilliós átoltottságot Spanyolország 
Egy hónapon belül eléri az ötmilliót azok száma Spanyolországban, akik teljes körű oltással lesznek védettek a 
koronavírus ellen – hangsúlyozta a miniszterelnök a kormány keddi ülését követő sajtótájékoztatón Madridban. Pedro 
Sánchez ismertette az oltási stratégia várható mérföldköveit, amelyek szerint a június 14-én kezdődő héten 15 millió, a 
július 19-i héten már 25 millió lehet az átoltottság a dél-európai országban. Megerősítette, hogy továbbra is tartható az 
a korábban már többször is megfogalmazott cél, hogy augusztus végére a spanyol lakosság 70 százalékának, mintegy 
33 millió embernek a teljes oltása megvalósuljon. 
 
A koronavírus mentette meg azt a teljes elnéptelenedésre váró falut, ahol Picasso is élt 
A pandémia alatt vidékre menekülők mentettek meg egy spanyol hegyvidéki falucskát a teljes elnéptelenedéstől. A 
spanyol-francia határ közelében lévő Gósolt, egy ideig Pablo Picasso is látogatta. A világjárvány hozta el a fordulatot, a 
140 fős településre 20-30 új lakó költözött be tavaly óta.  
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Skandináv országok 

 
Dánia az elsők között vezeti be a Covid-útlevelet Európában 
Dánia megnyitotta a koronaútlevél (coronapas) igénylésére szolgáló rendszert kedden, ezzel Európában az elsők között 
vezeti be a Covid-védettséget bizonyító igazolványt. 
 
Mégsem oltják be az összes felnőttet a svédek július végéig 
Elismerte a svéd kormány, hogy nem tudja teljesíteni korábbi vállalását, miszerint az év első felében minden felnőttet 
beoltanak a koronavírus ellen. Az egészségügyi miniszter szerint a vakcinagyártók a hibásak. „A kutatók 
rekordgyorsasággal fejlesztettek ki több vakcinát is. A gyártók azonban nem tudták tartani a szerződésekben lévő 
menetrendet a szállítmányokkal. Nincs elég oltóanyag az eredeti terv végrehajtásához. Arra számítottunk, hogy a 
vállalatok teljesítik a vállalásaikat, de ez nem így történt." Az új céldátum augusztus 15-e a teljes felnőtt lakosság 
beoltására. Stefan Löfven kormányfő arról is beszélt, hogy Svédországban magas a fertőzöttek száma, és nagy nyomás 
nehezedik a kórházakra. Az ország középső részén található Falunban az egyik legrosszabb a helyzet. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com 
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Szerbia 

 
Szerbiában kinyithattak az éttermek és bárok teraszai 
Szerbiában kinyithattak az éttermek és bárok teraszai. A kormány a gazdaság működése érdekében döntött a lazítás 
mellett, bár az utóbbi időben az oltási kampány lassult és a fertőzöttségi ráta továbbra is relatíve magas.   A húsvéti 
ünnepek alatt több mint 12 ezer új fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. A helyi hatóságok figyelmeztették az 
éttermeket, hogy a nyitás feltételeit jelentő óvintézkedéseket szigorúan ellenőrzik. 
 
Szerbiában ismét lehet előzetes regisztráció nélkül is vakcinát kapni 
Előzetes regisztráció nélkül is megkaphatják a szerb állampolgárok a koronavírus elleni védőoltást az ország több 
településén is, bejelentkezés nélkül a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinája érhető el. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma Szerbiában április 8-ra 3615-tel 629 388-ra, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 
42-vel 5579-re nőtt. 
 
Szerbiába újabb adag Sinopharm- és Pfizer-vakcinaszállítmány érkezett 
Több mint 106 ezer adag érkezett a Pfizer/BioNTech oltóanyagából, valamint újabb félmillió a kínai Sinopharm 
vakcinájából Szerbiába április 5-én, a kormány célja az, hogy április végéig a lakosság legalább negyven százalékát 
beoltsák. Szerbiában már több mint 2,5 millióan kapták meg valamely oltóanyag legalább első adagját, és több mint 
egymillióan már mindkét adagot. Április 6-án a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával beoltották Aleksandar Vučić 
szerb elnököt. 
 
A Világbank 5 százalékra emelte a szerb gazdaság növekedésének várható mértékét 2021-re 
A Világbank 1,9 százlékponttal 5 százalékra emelte a szerbiai gazdaság növekedési előrejelzését 2021-re vonatkozóan. 
A nemzetközi pénzintézmény a bruttó hazai termék (GDP) 2020. évi növekedésére vonatkozó becslését is felfelé 
módosította, 3,7 százalékra. Az IMF ugyanakkor a korábban előrejelzett 5,5%-ról 5%-ra csökkentette az ország 
gazdaságának növekedési kilátásait. 
 
7,5 milliárd dinár (64 millió euró) volt Szerbia költségvetési többlete az év első két hónapjában 
Szerbia költségvetése 7,5 milliárd dinár (75 millió dollár / 63,8 millió euró) többlettel zárt 2021 első két hónapjában, 
szemben az előző év azonos időszakában mért 618,3 millió dináros hiánnyal. Az elsődleges költségvetési többlet 
összesen 43,4 milliárd dinár volt, szemben a 2020 január-februárban elért 33,5 milliárd dináros elsődleges költségvetési 
többlettel. Az összes költségvetési bevétel 4,6%-kal, 214,2 milliárd dinárra növekedett éves szinten, míg a kiadások 
0,7%-kal 206,7 milliárd dinárra emelkedtek a vizsgált időszakban. 
 
Csökkent Szerbia január-februári kereskedelmi hiánya 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 28,9%-kal csökkent, 793,6 millió dollárra (676,8 millió euróra) 2021 első két hónapjában 
az előző év azonos időszakához képest. Az ország exportja 13,8%-kal 3,56 milliárd dollárra nőtt január-februárban, míg 
az import 2,6%-kal 4,354 milliárd dollárra nőtt. 
 
Harmadával csökkent a szerbiai bankok nyeresége 
A szerbiai pénzügyi szektor tavaly a koronavírus-járvány ellenére nyereséges volt, de közel sem annyira, mint az előző 
években. A szerbiai bankok 2020-ban az adófizetés előtt 46,1 milliárd dináros, azaz körülbelül 390 millió eurós 
nyereséggel zárták az évet. Egy évvel korábban 67,7 milliárd dináros, azaz körülbelül 573 millió eurós hasznot valósítottak 
meg, ezek szerint a nyereségük 32 százalékkal esett vissza.  
 
Nem sokkal, de nőtt a munkanélküliek száma Szerbiában 
A szerb Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartása szerint az országban pillanatnyilag 534.000 munkanélküli van. 
Számuk az év eleje óta enyhén emelkedett, évközi szinten a növekedési arány 3,9 százalék. A minden nagykorú 
polgárnak járó 2x30 eurón kívül a munkanélküliek júniusban még 60 euróra számíthatnak, vagyis összesen 120 euróra az 
idén. A munkanélküliségi ráta így is 10 százalék alatt maradt, és összhangban van a kormány terveivel. 
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A Szerbiába érkező külföldi turisták száma január-februárban 70,5%-kal esett vissza éves szinten 
2021 első két hónapjában a Szerbiába látogató külföldi turisták száma az előző évhez képest 70,5%-kal 58 487-re 
csökkent. A külföldi turisták által Szerbiában töltött éjszakák száma éves szinten 62,2%-kal 201 078-ra esett vissza. 
Februárban csupán 31 810 külföldi turista látogatott el Szerbiába, ami 65,2%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 
 
Szerbiában május végén kezdik gyártani a Szputnyik V vakcinát 
A szerbiai Torlak Intézet aláírta azt a megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy déli szomszédunkban is gyártsák a 
Szputnyik V koronavírus elleni védőoltást. Az orosz fél megosztja a szerb féllel a Szputnyik V vakcina szerbiai 
előállításához szükséges eljárásokkal és technológiákkal kapcsolatos adatokat. A Torlak Intézetben április folyamán az 
orosz vakcina három validációs sorozatát készítik el, s az ezekből származó mintákat minőségellenőrzés céljából elküldik 
a moszkvai Gamaleja Kutatóintézetbe. Miután az intézet zöld utat ad, megkezdődik a gyártás. A gyártás várhatóan 
május 20-ig megindul, s ezzel Szerbia lesz az első külföldi ország, amely előállítja a Szputnyik V vakcinát. 
 
A szerb tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak, akiknek egy harmadik Sinopharm-dózisra is szükségük lesz 
Szerbiában egyre inkább úgy tűnik, a kínai Sinopharm-vakcina esetében sok beoltottnál nem indult be a megfelelő 
antitest-termelés. Március elején már az Egyesült Arab Emírségekben is elkezdtek harmadik dózist is beadni a 
Sinopharmból, mert több ember esetében is azt tapasztalták, hogy az első dózist 21-28 nappal követően beadott 
második adag után 28 nappal egyáltalán nem indult még meg az érintetteknél az antitest-termelés. A vakcinát gyártó 
China National Pharmaceutical Group március 28-án közölte, hogy bizonyos esetekben nem indul be a védettséget 
jelentő antitest-termelés, és ezt vizsgálják. 70 év feletti férfiaknál a leggyakoribb a jelenség, és a 18-65 közötti 
generációban az oltás beadása után két héttel az esetek túlnyomó többségében beindul a termelődés. 
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Szlovákia 

 
A vészhelyzet újabb meghosszabbításáról döntött a szlovák kormány 
A szlovák parlament április 1-én megszavazta a koronavírus-járvány miatt október 1-én bevezetett vészhelyzet 
hatályának meghosszabbítását újabb negyven nappal. A tavaly októberben bevezetett vészhelyzetet negyedik 
alkalommal hosszabbították meg a járványügyi helyzetre hivatkozva. 
 
Koronavírus Szlovákiában: 76 halott, 1 576 új fertőzött, 11 881 PCR-tesztelés 
Szlovákiában április 7-én 76 személy hunyt el koronavírus következtében. 11 881 PCR teszt 1 576 esetben mutatott 
pozitív eredményt. A pozitivitási ráta így 13,26 százalék. A kórházakban ápolt betegek száma már harmadik napja 
csökken, 2 822-en szorulnak kórházi kezelésre. Az első oltást már 795 683 személy kapta meg, mindkét adag oltóanyagot 
pedig 269 583 személynek adták be.  
 
A Szlovák Nemzeti Bank idén 5 százalékos gazdasági növekedést vár 
A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) arra számít, hogy a szlovák gazdaság idén 5%-os ütemben fog növekedni. A jegybank 
arra is számít, hogy Szlovákia ez év végére elérheti a gazdaság válság előtti szintjét. A bizonytalanság jelenleg kisebb, 
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mint egy évvel ezelőtt, és minden további lezárás kisebb negatív hatást jelent az ország gazdaságára. Az előrejelzés még 
gyorsabb növekedést feltételez a következő évben, mértéke akár 5,6% is lehet. A jegybank optimizmusa a külföldi 
keresletből fakad, a belső fogyasztással viszont problémák vannak. A munkaerőpiac továbbra is elég ellenálló, az állam 
támogatási intézkedései segítettek ebben, idén azonban nem várható nagyobb fellendülés. 
 

Elszállt a szlovák költségvetési hiány 
Elszállt a deficit, a költségvetési hiány az első negyedévben kis híján 2 milliárd euróra rúg, ami a tavalyi év azonos 
időszakához képest 28,8 százalékkal magasabb, melynek háttérben a koronavírus okozta gazdasági nehézségek állnak. 
A tavalyi deficit elérte a 7,76 milliárd eurót, idén 8,06 milliárdos hiányt várnak a szakemberek. 
 

Már üzemel az új magyar-szlovák határkeresztező távvezeték 
Több évtizedes előkészítés után 2021. április 5-én átadták a kereskedelmi forgalomnak a Magyarország és a Szlovák 
Köztársaság villamosenergia-rendszereit összekötő új, 400 kV-os határkeresztező távvezetékeket. A megvalósításra 
vonatkozó tárgyalások több mint 10 éve indultak újra az észak-kelet magyarországi Sajóivánka–Rimaszombat 
(Rimavská Sobota) összeköttetést kibővítve két 400 kV-os nyugat-magyarországi összeköttetés létrehozásával, Gönyű–
Bős (Gabcikovo) és Gönyű- Nagygyőröd (Veľký Ďur) között. A két ország, egy projekt két elemeként kezelte a két észak-
dél irányú távvezeték hálózatának összekötését, melyek növelik az érintett térségek villamosenergia-ellátás 
biztonságát. 
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Szlovénia 

 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
A 2,1 milliós országban április 7-re 1189-cel, több mint 222 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt 3 
beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4092-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 581-en 
vannak kórházban, 131-en intenzív osztályon. 
 
Szlovéniában is felgyorsulhat az oltási kampány 
A hónap végéig 347 ezer dózis oltóanyagot várnak. Eddig 476 280 ampulla ékezett az országba, és a lakosság 5,7 
százalékát oltották be mindkét vakcinával a koronavírus ellen. Az első dózist 285 048-an, közülük a másodikat 118 767-
en kapták meg. A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága már a hétvégén azt javasolta a 
kabinetnek, hogy a 60 évnél fiatalabb korosztály körében függesszék fel az AstraZeneca oltóanyagának használatát. 
Később a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) közölte: a korlátozott vakcinamennyiség és a logisztikai problémák 
miatt - a 60 és 64 év közötti korosztályt az AstraZeneca vakcinájával, míg az idősebb populációt a Pfizer/BioNTech és a 
Moderna oltóanyagával oltják be. 
 
Az IMF 3,7%-ra csökkentette Szlovénia 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy a szlovén gazdaság idén 3,7%-kal növekszik, a szervezet lefelé 
módosította az októberben készített 5,2%-os gazdasági növekedési előrejelzést. Az IMF becslése szerint az ország 
bruttó hazai terméke (GDP) 2022-ben 4,5%-kal nő majd. A munkanélküliségi ráta 2021-ben várhatóan 5,4%-ra 
emelkedik a tavalyi 5,1%-ról, majd 2022-ben 5%-ra csökken. 
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Európai Unió 

 
Megállapodtak az uniós országok: kezdődik a szolidaritási vakcinaosztás 
Az európai uniós tagországok zöme megegyezett csütörtökön abban, hogy a lélekszámarányosan járó Pfizer/BioNTech-
vakcinákból közel hárommillió adagot szolidaritásból szétoszt a koronavírus-járvány miatt "leginkább rászoruló" 
országok között; három tagállam - Ausztria, Csehország és Szlovénia - elutasította az egyezséget. 
 
Elmondta az uniós oltási stratégiáért felelős biztos, hogy mikorra érheti el Európa a közösségi immunitást 
Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos megerősítette, hogy az Európai Unió nyárra elérheti a 
koronavírus-elleni kollektív immunitást a területén gyártott oltóanyag-mennyiségnek köszönhetően. Az uniós oltási 
stratégiáért is felelős francia politikus azt is jelezte, hogy a beoltottságot igazoló közös uniós egészségügyi igazolás 
kiváltása nem lesz kötelező. 
 
60 százalékkal nő a magyar élelmiszeripar EU-s támogatása az új uniós ciklusban 
2021-2027 közötti időszakban 750 milliárd forintos támogatás jut az élelmiszeripar szereplőinek – hangsúlyozta az 
Agrárminisztérium egy csütörtökön kiadott közleményében. 
 
Sebezhetővé teszi az EU-t a csúcsra járatott globalizáció 
Szakértők szerint ideje lenne változtatni azon a globalizált termelési láncon, amely miatt Európa a járvány, majd a szuezi 
válság alatt is kiszolgáltatott helyzetbe került. A megoldás kulcsa a raktárkészletek növelése és a helyi termelés 
ösztönzése lehet. 
 
Bedugultak Európa kikötői a szuezi fennakadás miatt 
Hetekig, de akár hónapokig is fennakadást okozhat Európa nagy kikötőiben az, hogy hat napig zárva volt a Szuezi-
csatorna, miután keresztbe fordult egy konténerszállító akadályozta a forgalmat. A megrendelők valószínűleg 
kénytelenek lesznek lenyelni a késedelmes szállítás miatti veszteségeket. 
 
Üres kézzel távoztak az EU vezetői Erdogantól 
Ismét együttműködést ajánlott Törökországnak az EU vezetése a menekültügyben és a vámunió kérdésében is. Erdogan 
elnök azonban lényegében elengedte a füle mellett az unió kérését az emberi jogok tiszteletben tartására: közvetlenül 
a látogatás előtt ismét ellenzékieket vittek el a rendőrök. 

 
Fontos dolog derült ki az EU - csatlakozásról 
Az EU nem garancia, hanem lehetőség. Egy új tanulmánykötet körbejárja, hogy Európa keleti térségében milyen 
mértékben és milyen csatornákon keresztül hatott a felzárkózásra az uniós tagság, ahogy az esetleges buktatókat is, 
amelyek megtörhetik a felzárkózás dinamikáját. 
 
Uniós szóvivő: a nyár végén jöhet a nyájimmunitás 
Az oltóanyag-szállítások felgyorsulásának köszönhetően jó esély van arra, hogy késő nyárra már kialakuljon a 
koronavírus elleni nyájimmunitás az Európai Unióban – jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője az MTI szerint. 
Stefan de Keersmaecker elmondta: szeptember közepére várhatóan az unió felnőtt lakosságának 70 százalékát beoltják, 
mivel a kiszállítandó oltóanyag dózisszáma több mint háromszorosára növekszik áprilistól kezdve az első negyedévhez 
képest. 
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FÁK-térség 

 
Most már hivatalosan is újraválaszthatóvá vált Vlagyimir Putyin 
Aláírta április 5-én, hétfőn Vlagyimir Putyin a választási törvény módosítását, amely összhangba hozza az orosz 
elnökválasztás rendjét a tavaly elfogadott alkotmánymódosítással, megnyitva a lehetőséget, hogy még kétszer 
jelöltesse magát a tisztségre. Az orosz alkotmány a július 1-jén megszavazott módosítást megelőzően kizárta annak a 
lehetőségét, hogy az orosz elnök két egymást követő ciklus letöltése után ismét versenybe szálljon.  
 
Nem fogja blokkolni a Twittert Oroszország 
Május 15-ig meghosszabbította a fotók és videók forgalmának lassítását a Twitteren az orosz tömegtájékoztatási és 
távközlési hatóság (Roszkomnadzor), ugyanakkor közölte, hogy nem tér át a hozzáférés teljes blokkolására, mert a 
közösségi mikroblog-szolgáltató változtatott oroszországi moderálásának alapelvein és sebességén. 
 
Oroszország GDP-je tavaly 3%-kal csökkent 
Az orosz gazdaság 3 százalékkal csökkent tavaly, 2015 óta először jegyeztek fel visszaesést - áll az orosz statisztikai 
hivatal csütörtökön ismertetett második becslésében, amivel korrigálta a februári első becslésben szerepelt 3,1 
százalékos csökkenésre vonatkozó adatot. 
 
Orosz kormányfő-helyettes: erősen megnőtt az oltakozási kedv 
Erősen megnőtt Oroszországban azoknak a száma, akik be szeretnék oltatni magukat a COVID-19 ellen - jelentette ki 
Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes vasárnap a Rosszija 1 tévécsatornán sugárzott interjújában. 
 
Ukrajna: soha nem látott mértékű hiány a nyugdíjalapnál 
Katasztrofális mértékű Ukrajnában a nyugdíjalap deficitje – írta a karpathir.com egy ukrán nyelvű forrásra utalva. Pavel 
Rozenko, aki 2014 és 2016 között szociálpolitikai miniszter volt, majd három évig miniszterelnök-helyettes, egy 
televíziós műsorban azt mondta: mintegy öt éve még 150 milliárd hrivnyás hiánya volt a nyugdíjalapnak. Szerinte a Nép 
Szolgái párt hatalomra kerülése óta ez a hiány horribilis összegre dagadt. Rozenko utalt arra: a bajt tetézendő, a 
nyugdíjalap a hiány leküzdésére a múlt év végén 16 milliárd hrivnya kölcsönt vett fel a jegybanktól. 
 
Közös hadgyakorlatra készül a NATO és Ukrajna 
Néhány hónapon belül közös hadgyakorlatot hajthat végre a NATO és Ukrajna – jelentette be az ukrán kormány a 
Reuters tudósítása szerint. A gyakorlaton 1000 NATO-katona venne részt öt országból és „néhány hónapon belül” 
kerülhet rá sor – jelentette be az ukrán kormány. 
 
Két százalék lehet az azeri GDP növekedés 2021-ben 
Az EBRD - az olajár-változások miatti kiigazítások után - 2%-ra prognosztizálja Azerbajdzsán 2021-es GDP-növekedését. 
Az azeri Gazdasági Minisztérium várhatóan 3,4%-os GDP növekedést vetített előre 2021-es évre. A 2020-as évben a 
COVID-korlátozások és az olajtermelés OPEC+ megállapodás miatti csökkentése miatt Azerbajdzsán GDP-je 4,3%-kal 
esett vissza. Az Azerbajdzsáni Központi Bank adatai alapján 2020-ban 4,5 milliárd dollár összegben érkezett 
Azerbajdzsánba külföldi közvetlen tőkebefektetés (FDI), ami 5,9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az olaj- 
és gázszektor részesedése az FDI-struktúrában 86,6%-ot tett ki. 
Forrás: Magyarország nagykövetsége, Baku 
 
Júniusban indítanák újra Magyarország és Kazahsztán közti légijáratokat  
Szijjártó Péter kazahsztáni látogatása során tett bejelentése értelmében Magyarország és Kazahsztán közti 
légiközlekedés ez év júniusában indulhat újra.  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a sajtótájékoztatón 
továbbá elmondta, tervezik egy Budapest- Nur-Szultán- Peking légijárat a nyáron való beindítását is.  
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Orosz forrásból modernizálnák az üzbég földgázszállító hálózatot 
A Regnum hírügynökség információi alapján orosz pénzintézetek 618 M USD értékben nyújtanának hitelt 
Üzbegisztánnak, melyet az üzbég földgázszállító hálózat modernizációjára fordítanának.  
 
2,5 M USD értékben vásárolna vakcinát Kirgizisztán Oroszországtól 
Aldimkadir Bejsenalijev kirgiz egészségügyi miniszter bejelentése alapján a kirgiz költségvetésben 215 M KGS-t (2,5 M 
USD) különítettek el azzal a céllal, hogy ezen összeg felhasználásával vásároljanak Oroszországtól a Sputnik-V típusú 
vakcinából.  
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
https://regnum.ru/  
https://www.vg.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://karpatinfo.net/ 
https://index.hu/ 
 

Kína 

 
Jó hónapja volt a kínai szolgáltatószektornak 
Erősödött a kínai szolgáltatóipar teljesítményének növekedése márciusban a koronavírus-járványt követő gazdasági 
helyreállás mentén élénkülő belföldi keresletnek köszönhetően - derül ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az 
IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felméréséből. A Caixin/Markit kedden 
közzétett adatai szerint a kínai gazdaság több mint felét kitevő szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 
márciusban 54,3 pontra emelkedett a februári 51,5 pontról. A márciusi adat az elmúlt három hónap legerősebbje volt, és 
a kínai szolgáltatóipari tizenegyedik hónapja tartó bővülését tükrözte. A BMI 50 pont fölötti értéke növekedésre, az alatti 
pedig visszaesésre utal. 
 

Jönnek a kötelező propagandafilmek a kínai mozikban 
Áprilistól év végéig minden kínai moziban hetente legalább kétszer műsorra kell tűzni a párt történetével és 
ideológiájával foglalkozó propagandafilmeket a filmhatóság rendeletére, a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 
századik évfordulója alkalmából. A filmhatóság által kiválasztott filmek első csoportját pénteken jelentették be - számolt 
be róla a Variety.com hollywoodi portál. 
 
Megjelent a rettegett repülőgép-hordozó Tajvan közelében - Kína erős üzenetet küldött a világnak 
Kínai hajók egy csoportja gyakorlatozott Tajvan közelében. A kínai haditengerészet szerint a jövőben gyakrabban 
lesznek hasonló akciók, amelyek tovább élezhetik a feszültséget Kína és Tajvan között – írja a Reuters. Tajvan már 
hónapok óta panaszkodott a megnövekedett kínai katonai jelenlétre, amellyel Kína igyekszik egyre több formában 
kiterjeszteni fennhatóságát a de facto független szigetre. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Törökország 
 

Koronavírus-helyzet Törökországban 
Április 7-re rekordmértékben, 276-tal nőtt az egy nap alatt a koronavírus-fertőzés következtében elhunyt áldozatok 
száma, ezzel a halálesetek száma 32 943-ra emelkedett. 54 740 újabb esettel 3 633 925-re nőtt a járvány kitörése óta 

https://regnum.ru/news/economy/3235464.html
https://regnum.ru/news/society/3234653.html
https://regnum.ru/
https://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://karpatinfo.net/
https://index.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210406/jo-honapja-volt-a-kinai-szolgaltatoszektornak-477120
https://www.portfolio.hu/global/20210406/jonnek-a-kotelezo-propagandafilmek-a-kinai-mozikban-477170
https://www.portfolio.hu/global/20210406/megjelent-a-rettegett-repulogep-hordozo-tajvan-kozeleben-kina-eros-uzenetet-kuldott-a-vilagnak-477154
https://www.reuters.com/article/china-taiwan-security/china-says-carrier-group-exercising-near-taiwan-drills-will-become-regular-idUSL4N2LZ04T
https://www.portfolio.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/


regisztrált koronavírus-fertőzések száma. Az aktív esetek száma február közepe óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 
406 004 esetet tartanak nyilván. 
 
Több mint 10 millióan kaptak eddig oltást Törökországban 
Törökországban január közepén kezdődött meg az oltási kampány a kínai CoronaVac nevű vakcinával. Rendeltek a 
Pfizer/BioNTech-féle oltóanyagból is, ezt április 2. óta adják be az embereknek a 83,6 millió lakosú országban. Az első 
adagot eddig 10 millió 47 ezer, míg a másodikat már 7 millió 268 ezer embernek adták be. A török vezetés a 
CoronaVacból 100 millió dózist, míg a Pfizerből 4,5 milliót rendelt, de az utóbbi esetében további 30 millió adagot illetően 
elővételi joggal is rendelkezik. 
 
Már békülne az Európai Unió és Törökország 
Törökországba látogatott április 6-án Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai 
Tanács elnöke, hogy Recep Tayyip Erdoğan török államfővel tárgyaljanak az uniós–török kapcsolatokról. Az Európai 
Unió kész konkrét menetrendet felállítani a gazdaság és a bevándorlás, valamint a társadalmak közötti kapcsolatok 
erősítése érdekében, az uniós csatlakozás kérdése azonban nem került szóba. Az ankarai találkozón felmerült az 1995 
óta hatályban lévő vámunió korszerűsítésének lehetősége, a vízumszabályok liberalizálása, a szíriai menekülteknek 
szánt pénzek növelése, valamint a biztonsági és egészségügyi kérdésekről történő párbeszédek folytatása is. A 
támogatás fő prioritásai az alapvető humanitárius szükségletek, az oktatás és az egészségügyi ellátás lesznek. Az EU-s 
támogatásnak a jövőben egyre inkább azt kellene lehetővé tennie, hogy a menekültek maguk tudják előteremteni a 
megélhetésüket. 
 
A nemzetközi intézmények felülvizsgálták Törökország növekedési előrejelzéseit 
Míg a világjárvány 2020-ban súlyosan érintette a világgazdaságot, Törökország gazdasága a várakozásokkal ellentétben 
1,8%-os növekedést ért el. Törökország exportja az első negyedévben erősödött, 17,3%-kal, 50,2 milliárd dollárra nőtt, 
amely alapján a szakértők további növekedésre számítanak. A Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely korábban úgy vélte, 
hogy a török gazdaság idén 5%-kal fog bővülni, januárban 6%-ra emelte az előrejelzést. 
 
Törökországban 16,19% volt az infláció márciusban 
Törökországban márciusban 16,19%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves adat a múlt hónapban 0,58 
százalékponttal nőtt, a februári 15,61%-ról. Havi összevetésben a fogyasztói árindex 1,08%-kal emelkedett márciusban. 
A kormány által tavaly szeptemberben bejelentett új gazdasági program alapján Törökország inflációs célkitűzése az 
idei évre 8%, míg a Központi Bank 2021-re vonatkozó év végi inflációs előrejelzése 9,4%. 
 
Törökország kereskedelmi hiánya 15,9%-kal csökkent január-februárban 
Törökország kereskedelmi hiánya éves szinten 15,9%-kal, 6,3 milliárd dollárra (5,4 milliárd euróra) csökkent a január-
februári időszakban. 2021 első két hónapjában az export 5,9%-kal nőtt, elérve a 31,4 milliárd dollárt, míg az import 1,4%-
kal 37,4 milliárd dollárra bővült éves szinten. Törökország legnagyobb exportpiaca Németország volt 2,9 milliárd 
dollárral, ezt követte az Egyesült Államok 1,8 milliárd dollárral, az Egyesült Királyság 1,8 milliárd dollárral, Olaszország 
1,7 milliárd dollárral és Franciaország 1,5 milliárd dollárral. A törökországi behozatal legjelentősebb hányada Kínából 
származott, értéke elérte a 4,4 milliárd dollárt. Oroszország a második lett 3,5 milliárd dollárral, ezt követi Németország 
3,2 milliárd dollárral, Olaszország 1,6 milliárd dollárral és az Egyesült Államok közel 1,6 milliárd dollárral. 
 
FORRÁS: 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
150 millió oltásnál tart az USA 
Január 20-i hivatalba lépése óta már 150 millió koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban – jelentette be 
helyi idő szerint kedden a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök. 
 
Technológiai forradalom vagy gyarmatosítás Bill Gates nagy dobása? 
A termőföldek és a mezőgazdaság lehet a világjárvány utáni korszak bomba üzlete. Erre utal, hogy egyre több 
csúcsgazdag, mint Bill Gates, Jeff Bezos és a Musk család is ebbe az ágazatba invesztál, amit egyesek zöldtechnológiai 
áttörésnek, mások azonban modern kori gyarmatosításnak tartanak. 
 
Lazább utazási szabályokra vált az USA 
Azok az amerikaiak, akik az Egyesült Államokban alkalmazott Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinák esetében 
mindkét, a Johnson and Johnson esetében pedig a szükséges egy dózist megkapták, mostantól anélkül is utazhatnak az 
országban, hogy előtte tesztelték volna őket, vagy utána karanténba kellene vonulniuk – jelentette be pénteken friss 
iránymutatásában az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC). 
 
Már hét amerikai egyetemen kötelezővé tették a koronavírus elleni oltást 
Már hét amerikai egyetemen bejelentették, hogy az őszi félévtől kezdve kötelező teszik a koronavírus elleni védőoltást 
a hallgatók számára – írja az Independent. A lap szerint a Brown Egyetem dékánja nemrég jelentette be az intézkedést. 
Ez a helyes döntés; a vakcinák visszaadják az életünket – kommentálta. 
 
A válság előtti szinten az amerikai lakáspiac 
A járvány ellenére 2008 óta a legmagasabb szintre növekedett a lakásvásárlások száma az Egyesült Államokban, ami a 
rendkívül szűkös kínálat mellett az árakat újabb és újabb csúcsokra emeli. 
 
Véget vetne a globális adóháborúnak Amerika 
Egy globális minimális társasági adó bevezetését fogja javasolni Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter, hogy ezzel 
szabjanak gátat a vállalatok egyre erőteljesebb adóelkerülési gyakorlatának. A politikus egy hétfői konferencián beszél 
majd erről, az előadásának szövegét előzetesen közzétették. 
 
Amerika alkut ajánlott, de Irán aligha fog kérni belőle 
Washington kész megfontolni az Irán ellen a nukleáris programmal kapcsolatos szankciók feloldását, de csak akkor, ha 
Teherán szigorúan betartja a 2015-ös többhatalmi atomalkuban foglaltakat - jelentette be hétfőn az Egyesült Államok 
külügyminisztériumának szóvivője, egy nappal az iráni atomprogram korlátozásáról szóló egyezménnyel kapcsolatos 
bécsi egyeztetések előtt. 
 
FORRÁS:  
www.kitekinto.hu 
www.vg.hu 
www.index.hu 
www.portfolio.hu 
 

Kanada 

 
Éhezés a kanadai karantén szállodákban 
A kanadai kormány által bevezetett új szabály szerint a nemzetközi légi utasokat érkezésük után 3 napos karanténba kell 
helyezni. Az új határozat azonban nem aratott osztatlan sikert, hiszen a szállodákban elhelyezett utasok 
élelmiszerhiányról, de még szexuális zaklatásról is nyilatkoztak. 
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Van-e jövőjük Kanadában a naperőműveknek?  
Mi az a 10 dolog, ami elsőre az eszünkbe jut Kanadáról? A hideg, a juharszirup, az öles hó, a jávorszarvasok, a zimankó, 
a lovas rendőrség, a fél Sziklás-hegység, a zúzmara, a hoki és a fagy. Valószínűleg senki nem sorolná fel az első 10 között 
a napelemparkokat. Öreg hiba. 
 
FORRÁS: 
www.mandiner.hu 
www.elobolygonk.hu 
 

Latin-Amerika 

 
Minden eddiginél súlyosabb járványhullámtól tart Amerika 
Az amerikai kontinens országaiban feltehetően rosszabb lesz a koronavírus-járvány újabb hulláma, mint a tavalyi volt, 
például Brazíliát, Uruguayt és Kubát máris jobban sújtja a Covid–19 – közölte a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet 
(PAHO). Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai regionális szervezetének igazgatója, Carissa Etienne arról 
számolt be, hogy a déli féltekén nyár végével ugrottak meg a számok, amikor az emberek csoportokban vakációztak, és 
terjesztették a vírust. Az igazgató felszólította az embereket, hogy maradjanak otthon, a kormányokat pedig arra kérte, 
jól gondolják meg, mielőtt enyhítik a korlátozó intézkedéseket. Az amerikai kontinensen idén több mint 19,7 millió 
embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus, és 475 ezren haltak bele a Covid–19-betegségbe – mondta. 
 
Mexikó történelmének legnagyobb egészségügyi válságát éli 
A koronavírus-járvány és más betegségek következtében Mexikó modernkori történelmének legnagyobb egészségügyi 
válságát éli - áll mexikói nem kormányzati szervezetek által az egészségügyi világnap alkalmából kiadott szerdai 
közleményében. A közlemény foglalkozik a lakosok közti egyenlőtlenségekkel is, kiemelve, hogy a 
társadalombiztosítási rendszer mintegy 33 millió mexikóit, tehát az ország lakosságának 26 százalékát zárja ki. A Föld 
legnépesebb spanyol nyelvű országában jelenleg 257 624 kritikus állapotban lévő koronavírusos beteg van.  
 
Kuba a szakadék szélén – interjú Horvát János volt havannai nagykövettel 
A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása után totális válságban a kubai gazdaság, és most 
nincs, aki segítsen – véli Horvát János, Magyarország egykori havannai nagykövete. Szerinte a szovjet összeomláshoz 
hasonló forgatókönyv jöhet: a titkosszolgálat vezetői átmentik hatalmukat egy új világba. 
 
Argentína a csőd szélén táncol, de az élelmiszer-árak emelkedése őket segít 
Argentína profitál az élelmiszer-árak globális emelkedéséből, mivel az ország sokat exportál élelmiszerből - mondta az 
IMF vezető közgazdásza, Gita Gopinath - írja a Reuters. Argentína folyamatos tárgyalásban van az IMF-fel, de nem 
zárható ki az ország fizetőképtelensége sem. Az IMF 4,6%-os növekedést várt Latin-Amerikára és a karibi térségre, 1%-
ponttal emelve meg a korábbi várakozásokat. Argentína kilátásait segítik a növekvő élelmiszer-árak is, de emellett a 
kormánynak bőven van még dolga, hogy stabilizálja a gazdaságot és megoldja a fizetőképességi gondokat. 
 
Koronavírus: nagy a baj Brazíliában, a kórházak telítettsége már meghaladja a 90 százalékot 
Negyedik hete sorra rekordszámú fertőzöttje és halottja van a koronavírus-járványnak Brazíliában. Az egészségügyi 
minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az elmúlt héten 539 903 új fertőzéses esetet regisztráltak, és 17 798-an haltak 
bele a COVID-19 vírus okozta betegség szövődményeibe. Mind a fertőzöttek, mind a halottak számát illetően ez a 
járvány kezdete óta már a negyedik olyan hét, amikor rendre a legmagasabbak ezek a mutatók. Maria Van Kerkhove, az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik szakértője csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy Brazília rendkívül súlyos 
járványügyi helyzetnek néz elébe. Több brazil államban válságos a járványhelyzet és a kórházak túlterheltek.  
 
Már a hadsereg vezérkara is kihátrált mögüle – A járványba bukik bele a trópusok Trumpja? 
Egyszerre távozott posztjáról néhány napon belül a védelmi miniszter, a külügyminiszter, valamint a hadsereg 
mindhárom fegyvernemének vezetője Brazíliában. Közben csúcsokat dönt a koronavírus-járvány, így egyre nagyobb 
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bajban van Jair Bolsonaro elnök, aki fél szemmel már a jövő őszi választásokra figyelne. A felmérések alapján egyre 
csökken a trópusok Trumpjának népszerűsége elsősorban a járvány kezelése miatt.  
 
Új, a dél-afrikaira hasonlító koronavírus-variánst találtak Brazíliában 
Brazíliában a koronavírus új variánsát mutatták ki, amely a dél-afrikai változatra hasonlít - közölte Dimas Covas, az 
Instituto Butantan nevű állami biológiai kutatóközpont elnöke szerdán. A vírusmutációt Sao Paulo államban fedezték fel 
egy olyan páciens szervezetében, aki korábban nem utazott Dél-Afrikába, és akiről nem ismert, hogy kapcsolatba került 
volna olyanokkal, akik ott jártak. 
 
 
Brazília egymilliárd dolláros támogatást kér az Amazonas megmentéséért 
Egymilliárd dolláros támogatást kér Brazília a külföldtől, többek között az Egyesült Államoktól, hogy 30-40 százalékos 
mértékben visszaszorítsa az erődirtást az Amazonas térségében – közölte a környezetvédelmi miniszter egy interjúban. 
Latin-Amerika legnagyobb országa két éve még elutasította a nemzetközi segítséget.  
 
Nagyon felpörgött az esőerdők irtása tavaly 
Az amazonasi esőerdő irtása hatalmas mértékben, 17 százalékkal nőtt 2020-ban. A legújabb, szerdán bemutatott adatok 
szerint az erdőtüzek, a marhatenyésztés és a fakitermelés miatt egy Salvador méretű terület tűnt el. Bolíviában, 
Ecuadorban és Peruban történelmi csúcsot döntött az erdőirtás mérete, míg Brazíliában csak "egy újabb rossz évet" 
könyvelhettek el: több mint 1,5 millió hektárnyi elsődleges erdő tűnt el Finer szerint. Brazília után a legnagyobb mértékű 
esőerdő-pusztulást 2020-ban Bolíviában, Peruban és Kolumbiában mérték, a sorban ezután Venezuela és Ecuador 
következett a Marylandi Egyetem által gyűjtött adatok elemzése alapján. 
 
FORRÁS: 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Az alsóház ellenzi a port harcourt-i finomító túlárazott felújítását 
A múlt heti híreinkben számoltunk be a nigériai olajvállalat (NNPC) vezérigazgatójának bejelentéséről, miszerint 
megkezdenék a port harcourt-i finomító felújítását 1,5 milliárd dollár tervezett költségvetéssel. A nigériai nemzetgyűlés 
(National Assembly) alsóháza (House of Representatives) azonban közleményben szólította fel a nigériai szövetségi 
kormányt, hogy vizsgálja felül ezen döntését, valamint kifejezte aggodalmát, hogy az erősen túlárazott felújítási projekt 
ismét az államkassza hivatalnokok által történő kifosztását segítené csak elő.  
Forrás: Magyarország nagykövetsége, Abuja 
 
Izraelben csillapodik, a palesztinoknál viszont tombol a koronavírus-járvány 
 Izraelben gyengül, a palesztin területeken viszont erősödik a koronavírus-járvány – jelentette szerdán a Jediót Ahronót 
című újság hírportálja, a ynet. Izraelben a magas fokú átoltottság nyomán jelentősen visszaszorult a járvány. Givat-
Smuel városban például már egyáltalán nincs koronavírus-fertőzött, s néhány nagyobb lélekszámú településen, így 
Eládon, Kirjat-Bialikban vagy Givatajímban is már 15 alatt van az azonosított vírushordozók száma. Az ultraortodox Bné-
Berakban, a járvány egyik gócpontjában is csak 32 esetről tudnak jelenleg az egészségügyi hatóságok. 
 
A Pfizer banánköztársaságnak nevezte Izraelt 
Mert a zsidó állam nem fizetett ki egy vakcinaszállítmányt. Leállította az Izraelbe szánt vakcinaszállítmányait a Pfizer 
amerikai gyógyszergyártó, mert állítása szerint a zsidó állam még nem fizette ki a legutóbbi 2,5 millió dózist – adja hírül 
a Jerusalem Post nyomán az Index.  
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Emelkedett a fertőzési ráta Izraelben 
Ugyanakkor a vírus súlyos betegeinek száma a négy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött. Izraelben enyhén emelkedő 
a koronavírus-járvány fertőzési rátája: 0,66-ról 0,71-re nőtt, ugyanakkor a vírus súlyos betegeinek száma a négy hónappal 
ezelőtti szintre mérséklődött – derül ki az egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett adataiból. A ráta azt mutatja, 
hogy egy ember hány másikat fertőz meg. Izraelben egy nap alatt – hétfőre – 353 új fertőzést regisztráltak, a ragály miatt 
pedig két ember halt meg. Velük 6245-re emelkedett a járvány halottainak száma. Jelenleg 323 súlyos állapotú 
koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban, 11-gyel kevesebbet, mint egy nappal korábban. Legutóbb tavaly 
december 10-én volt ennél kevesebb – 320 – a járvány súlyos betegeinek száma. 
 
Már Iránban is a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tartanak 
"Sajnos két tartományban megkezdődött a negyedik hullám és egy sor más tartományban is megkezdődhet, ha nem 
tartjuk be az egészségügyi előírásokat" - idézte Róhánit az elnöki sajtószolgálat. Április 1-jén december eleje óta most 
először haladta meg a 11 ezret a napi új igazolt fertőzöttek száma. Jelenleg 47 iráni városban van érvényben a 
legmagasabb - vörös - riasztási fokozat, 126-ban pedig narancsszínű, közepes kockázatú besorolást kapott. Az iráni 
gyártmányú oltóanyag használatát a tervek szerint áprilisban kezdik meg. 
 
Az Emirátusok járványgörbéje az elmúlt több mint egy évben olyan lapos, mint egy palacsinta 
A napi új esetek száma az első vírushullám felfutásával náluk 875-tel tetőzött tavaly május végén, míg a második október 
végén 1432-vel. Aztán következett egy felfutás, január 30-i tetőzéssel és 3684-es napi esetszámmal. Április 1-jén 2160-
nál tartottak. Eközben a magyar vagy épp a brazil adatok jelenleg is az egekben vannak egymillió főre vetítve. 
Középtávon egyelőre úgy tűnik, hogy az Egyesült Arab Emirátusok szolgál mintául a járvány elleni védekezésben. 
 
Líbia támogatását ígérte Charles Michel 
Líbia miniszterelnökével és külügyminiszterével találkozott Charles Michel vasárnap Tripoliban. Az Európai Tanács 
elnöke biztosította Líbiát az EU támogatásáról, ígéretet tett, hogy az EU nagykövete visszatér Tripoliba és a COVAX-on 
keresztül, melynek legnagyobb támogatója az Unió, 57 ezer adag vakcina érkezik hamarosan Líbiába. A 7 millió lakosú 
országban eddig 161 ezer fertőzöttet jegyeztek fel, és majdnem 2700-an haltak meg a járvány kezdete óta. 
 
Csak beoltottak mehetnek mekkai zarándoklatra április közepétől 
Csak beoltott személyek mehetnek az úgynevezett kis zarándoklatra, az omrára Mekkába a ramadán hónapjában - 
közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A muszlim böjti hónap idén április közepén kezdődik. A mekkai nagymecsetben is 
csak beoltott hívők imádkozhatnak majd - közölte a Haddzsért, vagyis a mekkai zarándoklatért felelős minisztérium. A 
közlemény szerint azok számítanak beoltottnak, akik megkapták a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját vagy az 
első adag beadása után eltelt legalább 14 nap. 
 
Olajár-emelkedést hozott a termelésvisszafogás fokozatos feloldása 
Több mint két és fél százalékkal nőtt a kőolaj ára arra a bejelentésre, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli nagy 
olajtermelők (OPEC+) megállapodtak a tavaly jelentősen visszafogott termelésük fokozatos növeléséről a májustól 
számított három hónapban. A 23 országot tömörítő OPEC+ májusban és júniusban egyaránt napi 350 ezer hordóval, 
júliusban pedig napi 450 ezer hordóval növeli a kitermelését az élénkülő kereslet kielégítésére. 
 
Tárgyalások kezdődtek az iráni nukleáris programról 
Megkezdődtek Bécsben az iráni nukleáris programról szóló, 2015-ben megkötött többhatalmi atomalku megmentéséről 
szóló tárgyalások. A megállapodás felei a következő napokban, hetekben megpróbálnak közvetíteni Washington és 
Teherán között. Az amerikai és az iráni küldöttség közvetlen tárgyalását Teherán ugyanakkor elutasította. 
 
Újabb magyar vonat Egyiptomban 
A negyedéhez közelít az Egyiptomi Nemzeti Vasút (ENR) által a TMH Hungary Kft-től mintegy egymilliárd dollár 
értékben rendelt 1300 vasúti személykocsik leszállítása. A munka menete abból a szempontból ért fordulóponthoz a kft-
t közvetve ellenőrző, oroszországi Transzmasholding (TMH) közlése szerint, hogy befutott az alexandriai kikötőbe a 
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Dunakeszi Járműjavítóból küldött, hat kocsiból álló szerelvény, amellyel túllépte a háromszázas határt a már átadott 
vagonok száma. 
 
Kiszélesítené Egyiptom a Szuezi-csatorna déli részét 
A Szuezi-csatorna déli részének kiszélesítését fontolgatja Egyiptom, ahol beszorult az Ever Given konténerszállító hajó, 
hat napig eltorlaszolva a forgalmas vízi utat – közölte kedden a Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) elnöke. A Reuters 
hírügynökségnek adott interjújában Oszama Rabi elmondta, hogy különleges daruk beszerzését is tervezik, amelyekkel 
52 méteres magasságból is le tudják emelni egy hajó rakományát. Mint mondta, szükség esetén a 250 méter széles részt 
akár 400 méterre is kiszélesíthetik. 
 
Etióp duzzasztógát: nincs egyezség sem Egyiptommal, sem Szudánnal 
Nem történt előrelépés az Etiópia, Egyiptom és Szudán közötti tárgyalásokon a Kék-Nílus etiópiai szakaszán épülő 
gátról – közölte Egyiptom, azzal vádolva Etiópiát, hogy akadályozza a vita rendezését. A gát építése miatt a három 
ország között évek óta tart a vita. Ahmed Háfiz egyiptomi külügyi szóvivő közölte, hogy a tárgyalásokon nem történt 
előrelépés, az egyeztetések folytatásáról sem állapodtak meg. 
 
Megoldódott a válság a jordán király szerint 
Megoldódott a válság – tette közzé a jordán király először reagálva arra, hogy féltestvérét, a korábbi trónörököst pár 
napja házi őrizetbe vették. II. Abdullah király közleményt adott ki. E szerint sikerült csírájában elfojtani a lázadást, 
amelyben Hamza herceg is érintett volt. A király úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napok kihívása „nem a legveszélyesebb 
volt” az ország stabilitása szempontjából, de számára a „legfájdalmasabb”. Jordániában a koronavírus-járvány miatt 
minden negyedik ember elveszítette a munkáját. A korrupcióról és a rossz kormányzásról régóta hangoztatott panaszok 
az elmúlt hónapokban felerősödtek. 
 
Közös e-kereskedelmi platformot indított Törökország és Katar 
A Török Posta (PTT) és Katar együttműködésével alapított 'turkishsouq.com' portálon az egész világ kereskedhet.  
Adil Karaismailoğlu közlekedési miniszter a Törökország – Katar E-Kereskedelmi Projekt keretében fogadta a Katari 
Posta vezérigazgatóját, Faleh Al Naemit. A "PttAVM.com-ot 2019-ben a "turkishsouq.com" bővítményével globális 
platformmá tették:„Ezen a platformon 47 ország exportálja termékeit. Az E-export területén mintegy 300.000 
termékünket juttattuk el a világpiacra” – mondta. 
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Ausztrália 

 
Már halálos áldozata is van az elmúlt évtizedek legsúlyosabb árvizeinek Ausztráliában 
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 a helyi hatóságok. A heves esőzések 
okozta áradásokban házak kerültek víz alá, az ár gépkocsikat és haszonállatokat sodort el, és teljes városokat zárt el a 
külvilágtól. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi holttestére bukkantak egy gépkocsiban Sydney északnyugati 
részén. Ez az első haláleset, amelyet a természeti katasztrófával hoznak összefüggésbe. 
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Új-Zéland 

 
Utazási buborék jön a járványkezelés két mintaállamában, örülnek a légitársaságok 
„Utazási buborékot” alakít ki két járványkezelésben sikeres ország, Ausztrália és Új-Zéland, április 19-től 
karanténkötelezettség és teszt nélkül beutazhatnak az ausztrálok Új-Zélandra. Ez az intézkedés mérföldkő a két 
ország életében, amelyeknél az egyik nagy védekezési eszköz a határok lezárása volt az elmúlt egy évben. A lépés 
kedvez a régióban működő légitársaságok kilátásainak, ennek megfelelően emelkedtek a részvényárfolyamok a ma 
reggeli kereskedésben - írja a Reuters. 
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