
 

 
 
 

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. 

 

Európa 

 

Albánia 

Ausztria 

Benelux államok 

Bosznia-

Hercegovina 

 

 

Bulgária 

Csehország 

Dánia 

Egyesült Királyság 

Észak-Macedónia 

 

 

 Franciaország 

Horvátország 

Írország 

Koszovó 

Lengyelország 

 

 

Montenegró 

Németország 

 Norvégia   

Olaszország 

Románia 

 

 

Spanyolország 

 Svédország 

Szerbia 

Szlovákia 

Szlovénia 

 

 EURÓPAI UNIÓS HÍRSAROK 

     

FÁK-térség Ázsia Amerika Afrika és Közel-Kelet Ausztrália és Óceánia 

 

Oroszország 

Fehéroroszország 

Azerbajdzsán 

Kazahsztán 

Kirgizisztán 

Üzbegisztán 

Tádzsikisztán 

 

 

Kína 

Törökország 

 

 

Amerikai Egyesült 

Államok 

Kanada  

Latin-Amerika 

 

Ghána 

 Izrael  

Egyesült Arab 

Emírségek 

Egyiptom 

Irán 

Szaúd-Arábia 

 

 

Ausztrália 

Új-Zéland 



Albánia 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban április 14-re 207-tel 128 959-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 5-
tel 2 331-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 27 187 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Albániában kinyithattak a vendéglátóhelyek 
Albánia enyhített a koronavírus-járvány terjedése elleni korlátozásain, mivel az adatok kedvezően alakultak. Április 12-
től a kijárási tilalom kezdetét este 8 óráról este 10 órára tolják el, a vége marad reggel 6 óra. Ugyancsak április 12-től 
minden étterem és kocsma este 10-ig kiszolgálhatja vendégeit. 4 hónap leállás után újraindították az Albánia és az 
Egyesült Királyság közti repülőjáratokat is. 
 
Albániában a mezőgazdaság adta a GDP 19,3%-át 2020-ban 
Az albán gazdaságban jelentős szerepet tölt be a nem túl fejlett mezőgazdaság, 2020-ban az ágazat 0,5%-os 
növekedéssel, a GDP 19,3%-át tette ki. Bár a szektor jelentős szerepet tölt be a gazdaságban és foglalkoztatásban, 
ugyanakkor a régiót tekintve a mezőgazdaságban a legalacsonyabb a termelékenység, és a 2020. évi import 
háromszorosa volt az exportnak. 
 
Tavaly negyvenezer szerbiai turista nyaralt Albániában 
Az elmúlt évben mintegy 40 000 szerbiai turista üdült Albániában. Arra biztatják a nyaralni vágyó szerbiai polgárokat, 
látogassanak el ismét ebbe az országba, annál is inkább, mert határátlépéskor nem lesz szükség sem negatív PCR-
tesztre, sem vakcinaigazolásra. Az utóbbi öt évben folyamatosan növekszik a nyári pihenőt Albániában töltő szerbiaiak 
száma; 2015 és 2019 között több mint 310 000 ezren érkeztek ebbe az országba szerbiai útlevéllel. 2021 januárja óta 
Szerbia polgárai csupán személyi igazolvány felmutatásával beléphetnek az országba, csak a gyerekeknek szükséges az 
útlevél. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://24.hu/ 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://seenews.com/news/albania-resumes-uk-flights-report-737609 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: Burgenland lazít a korlátozásokon 
Burgenland - Ausztria két másik két keleti tartományával, Béccsel és Alsó-Ausztriával szemben - a koronavírus-járvány 
megfékezése érdekében bevezetett, április 1-e óta tartó teljes zárlat feloldása mellett döntött - jelentette be Hans Peter 
Doskozil tartományfőnök szerdán. Hétfőtől újra kinyithatnak az üzletek, valamint a közeli testi kontaktust igénylő 
szolgáltatók - fodrászatok, kozmetikák, masszázsszalonok -, és a diákok is visszatérhetnek az iskolákba. 
 
Bécs meghosszabbítja a teljes zárlatot 
Bécs további két héttel, május 2-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett teljes 
zárlatot – jelentette be Michael Ludwig polgármester hétfő délután újságíróknak. Az osztrák fővárosban tehát továbbra 
is zárva maradnak az üzletek és a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatók. Kivételt csak az alapvető szükségleti 
cikkeket árusító élelmiszerüzletek, illatszerboltok és a gyógyszertárak jelentenek. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://24.hu/kulfold/2021/04/12/albania-koronavirus-nyitas/
https://albaniandailynews.com/news/agriculture-accounts-for-19-3-of-gdp-in-2020
https://www.magyarszo.rs/hu/4583/gazdasag/239860/Tavaly-negyvenezer-szerbiai-turista-nyaralt-Alb%C3%A1ni%C3%A1ban.htm
https://albaniandailynews.com/
https://24.hu/
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/news/albania-resumes-uk-flights-report-737609
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/global/20210414/koronavirus-burgenland-lazit-a-korlatozasokon-478578
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/becs-meghosszabbitja-a-teljes-zarlatot-3679207/


 
Koronavírus: Felső-Ausztriában is megjelent a dél-afrikai mutáns 
Felső-Ausztriában első alkalommal mutatták ki a koronavírus brit-dél-afrikai variánsát - közölte az osztrák tartomány 
válságstábja kedden. Az APA osztrák hírügynökség szerint egészen pontosan a brit B.1.1.7 jelű mutáció egy olyan 
változatáról van szó, amely a dél-afrikai változat jegyeit is magán viseli. Az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) 
szerint az első esetet Linzben észlelték. 
 
Koronavírus: Eldurvult egy korlátozások elleni bécsi tüntetés 
Tizenöt embert őrizetbe vettek, több száz ellen pedig feljelentést tettek a bécsi rendőrök a szombati, járványügyi 
korlátozások ellen tüntetőkkel való összecsapás után - írta a 444.hu a közszolgálati ORF beszámolójára hivatkozva. 
Könnygázzal oszlattak fel egy korlátozásellenes tüntetést Bécsben. A rendőrség adatai szerint a tüntetésen 3000 embert 
vehetett részt. Az összecsapásokban három rendőr megsérült, valamint két szolgálati autót megrongáltak. 
 
Belefáradt a szélmalomharcba, lemondott az osztrák egészségügyi miniszter 
Bejelentette lemondását Ausztria szociális és egészségügyi minisztere, Rudolf Anschober – adta hírül a Reuters 
hírügynökség. A zöldpárti politikus úgy fogalmazott: belefáradt a koronavírus-járvány és néhány képviselőtársa elleni 
küzdelembe. Anschober 2020 januárjában, a koalíció megalakulásakor lett egészségügyi miniszter, nem sokkal később 
a koronavírus-járvány elérte Ausztriát is. 
 
Kelet-európai kutyaszaporítók beteg állatai árasztják el Bécset 
A koronavírus-járvány kezdete óta jelentősen megnőtt a kutyakölykök iránti kereslet az osztrák fővárosban. Ezzel 
párhuzamosan 40 százalékkal nőtt a Bécsi Állatorvostudományi Egyetemen parvovírussal kezelt kutyakölykök száma. 
Sokan ugyanis az internetről, kelet-európai szaporítóktól rendelik meg az új családtagot. A Bécsi Állatvédelmi 
Ombudsmani Hivatal és az Állatorvostudományi Egyetem most közösen figyelmeztet a veszélyre az osztrák főváros 
kereskedelmi irodájának közleménye szerint. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgiumban óvatos lazításokat vezetnek be a jövő héttől 
Szerdán a járvány visszaszorítását célzó korlátozó intézkedések jövő héttel kezdődő óvatos lazítása mellett döntött a 
belga kormány és a járványügyi konzultációs bizottság. A határozat értelmében a mintegy három hétig tartó lezárás 
után, hétfőtől újranyithatnak az iskolák, de a középfokú oktatási intézmények második ás harmadik osztályos tanulói 
csak félidős távoktatásban folytathatják a tanulmányaikat. Ugyancsak hétfőtől megszűnik a nem elengedhetetlen célból 
történő beutazások tilalma, azonban az úgynevezett vörös zónákból érkezőknek 14 napos karantént és kétszeres 
tesztelést ír elő a belga kormány. Alexander de Croo belga miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a korlátozás 
eltörlése ellenére sem ajánlja az utazgatásokat. 
 
Vasárnap is oltottak Belgium néhány térségében 
Belgium északi, Flandria nevű régiójában, valamint Brüsszelben vasárnaptól a hét minden napján folytatják a lakosság 
koronavírus elleni beoltását, az országban az új fertőzöttek száma jelentős csökkenést mutat, a kórházban ápoltak és az 
intenzív ellátásra szorulók számra azonban továbbra is emelkedik – közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga 
napilap vasárnap. A beszámoló szerint az ország flamand nyelvű régiójában három oltóközpont is elérhetővé vált a 
lakosság számára a hét minden napján. 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210413/koronavirus-felso-ausztriaban-is-megjelent-a-del-afrikai-mutans-478378
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/koronavirus-korkatozas-elleni-tuntetes-becs-konnygaz.726870.html
https://index.hu/kulfold/2021/04/13/belefaradt-a-szelmalomharcba-lemondott-az-osztrak-egeszsegugyi-miniszter/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kutya-kolyok-kereslet-becs-parvovirus-kelet-europai-kutyaszaporitok.726939.html
http://www.index.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://index.hu/kulfold/2021/04/14/koronvirus-jarvany-percrol-percre/belgiumban-ovatos-lazitasokat-vezetnek-be-a-jovo-hettol/
https://index.hu/kulfold/2021/04/11/belgium_oltas_koronavirus/


 
Április végéig maradnak a lezárások Hollandiában 
Hollandiában április 28-ig érvényben maradnak a lezárások és a kijárási tilalom a koronavírusos esetek növekvő száma 
és a kórházi telítettség miatt - közölte kedden a helyi sajtó. 
 
Kísérletezik Hollandia: nyitnak a stadionok, színházak és koncerttermek 
A kormány tervei szerint a részvételhez mindenkinek friss negatív koronavírustesztet kell felmutatnia. Koronavírustól 
mentes események megtartásával kísérletezik Hollandia – idézi a hvg.hu a Dutch News-t. A tervek szerint a 
focistadionok, a Paradiso koncertterem, a Keukenhof virágkert, az Efteling élménypark és a kaszinók is fogadhatnak 
látogatókat, bár korlátozott számban. Az újranyitás során például 7500 néző már megnézheti az Ajax–AZ Alkmaar április 
25-i összecsapását. 
 
Hollandia rodoszi tesztnyaralásra küldött 187 önkéntest 
A görög tengerpart a koronavírus-járvány alatt a legtöbbek számára továbbra is csak álom, de 187 holland önkéntes most 
nyolc napot tölthet el Rodosz szigetén egy kísérlet keretin belül, írja a BBC. A teszt lényege, hogy a döntéshozóknak 
segítsenek meghatározni, a külföldi nyaralások mennyire biztonságosak a járvány idején. Az utazók ugyanakkor nem 
hagyhatják el ötcsillagos szállodájukat, még az Égei-tengerben sem mártózhatnak meg, de ezért kárpótolja őket az all-
inclusive ellátás. 
 
FORRÁS:  
www.index.hu   
www.turizmus.com 
www.infostart.hu 
www.24.hu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Boszniában már fokozatosan enyhítik a korlátozásokat 
Bosznia-Hercegovina fokozatosan kezdi enyhíteni a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, április 12-től 
például – több mint három hét után – Szarajevóban ismét megnyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei. Újra 
lehetséges az egyéni sportolás az edzőtermekben, a sportközpontok és az uszodák viszont csak a hivatásos sportolók 
számára nyitottak ki. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 14-re Bosznia-Hercegovinában 708-cal 186 372-
re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 76-tal 7642-re nőtt. 
 
A Bosznia-hercegovinai Föderáció GDP-je 2,5%-kal esett vissza éves szinten 2020 negyedik negyedévben 
A Bosznia-hercegovinai Föderáció reál bruttó hazai terméke (GDP) 2,5%-kal csökkent éves összevetésben 2020 
negyedik negyedévében, miután az előző negyedévben 3,9%-kal esett vissza. Negyedéves összehasonlítás alapján a 
Föderáció GDP-je október-decemberben 2,8%-kal nőtt, miután július-szeptemberben 5,6%-kal emelkedett. 
 
Az USAID 4,8 millió dollárt biztosít Bosznia-Hercegovinának a világjárvány negatív hatásainak enyhítésére 
Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) boszniai missziója megállapodást írt alá az 
UNICEF helyi irodájával további 4,8 millió dollár (4 millió euró) értékű támogatásról, mely a koronavírus-járvány negatív 
társadalmi-gazdasági hatásainak kezelésére használható fel.  
 
FORRÁS: 
https://www.blikk.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 
 
 

https://turizmus.com/desztinaciok/aprilis-vegeig-maradnak-a-lezarasok-hollandiaban-1174353
https://infostart.hu/kulfold/2021/04/08/kiserletezik-hollandia-nyitnak-a-stadionok-szinhazak-es-koncerttermek
https://24.hu/kulfold/2021/04/12/koronavirus-hollandia-rodosz-187-onkentes-nyaralas/
http://www.index.hu/
http://www.turizmus.com/
http://www.infostart.hu/
http://www.24.hu/
https://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/bosznia-koronavirus-korlatozasok-enyhitesek/jcjmj1v
https://seenews.com/news/bosnias-federation-gdp-falls-25-yy-in-q4-737446
https://seenews.com/news/usaid-provides-48-mln-to-support-pandemic-relief-in-bosnia-737763
https://www.blikk.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/


 

Bulgária 

 
Bulgária kissé fellélegezhet 
Bulgária tovább lazított a koronavírus megfékezésére elrendelt korlátozásokon: április 12-től az éttermek a beltéri 
helyiségekben is kiszolgálhatják vendégeiket, a bevásárlóközpontok április 15-től nyithatnak meg. Az éttermek és bárok 
csak 50%-os telítettséggel fogadhatnak vendégeket. Április 12-től fokozatosan kinyithatnak az iskolák, az éttermek és 
a mozik. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 14-re Bulgáriában 2 517-tel 380 576-ra növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 125-tel 14 871-re nőtt. 
 
Végleg kiszáll a miniszterelnöki versenyből Bojko Boriszov 
Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök április 14-én bejelentette, hogy nem lesz kormányfő még abban az esetben sem, 
ha a választásokon győztes pártjának sikerülne kormányt alakítania. Erre jelen állás szerint minimális esély van, mivel a 
Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párttal egyik parlamenti párt sem akar koalícióra lépni. Boriszov később 
közölte, hogy pártja Daniel Mitov korábbi külügyminisztert jelöli miniszterelnöknek. 
 
Bulgáriában 0,6%-kal nőttek a fogyasztói árak márciusban 
Bulgáriában a fogyasztói árak márciusban éves összehasonlításban 0,6% -kal emelkedtek a februári 0,1% -os csökkenést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak márciusban 0,1%-kal nőttek, a februári 0,6% után. Az EU-
harmonizált fogyasztói árindex (HICP) márciusban éves összehasonlítás alapján 0,8%-kal emelkedett, és 0,2%-kal volt 
magasabb a februári szinthez képest. 
 
Bulgária vendégéjszakákból származó bevétele februárban 42%-kal esett vissza éves szinten 
A Bulgáriában eltöltött turisztikai éjszakákból származó bevétel éves szinten 42,1%-kal, 35,2 millió levára (21,4 millió 
USD / 18,0 millió EUR) csökkent februárban a koronavírus-válság miatt. A külföldi állampolgárok által eltöltött 
éjszakákból származó bevételek 69,5%-kal, míg a bolgár turisták által eltöltött vendégéjszakák bevételei 13,6%-kal 
csökkentek. 2021 második hónapjában az országban eltöltött vendégéjszakák száma éves szinten 40,4%-kal, 627 700-
ra csökkent. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarhirlap.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 
 

Csehország 

 
Prága meghívta Putyint és Bident 
Jan Hamáček cseh belügyminiszter, aki átmenetileg a külügyi tárcát is vezeti, azt szeretné, hogy Prága legyen Joe Biden 
amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök első találkozójának helyszíne. Korábban Finnország és Ausztria is felajánlotta, 
hogy házigazdája lenne a csúcstalálkozónak. 
 
Csehországban heti kétszer tesztelik az óvodásokat 
Csehországban is kinyitottak az óvodák – a gyerekeket hetente kétszer antigén-tesztelni kell. Ezzel a módszerrel sok 
szülő nincs kibékülve, de abban sokan egyetértenek, hogy a gyerekeknek szüksége van a barátaikra, a közösségre. 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210412/bulgaria-kisse-fellelegezhet-478194
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210415-vegleg-kiszall-a-miniszterelnoki-versenybol-bojko-boriszov
https://seenews.com/news/update-1-bulgaria-swings-to-06-annual-cpi-inflation-in-march-737879
https://seenews.com/news/bulgarias-revenue-from-tourist-overnights-slumps-42-yy-in-feb-737625
https://www.magyarhirlap.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria
https://index.hu/kulfold/2021/04/15/praga-meghivta-putyint-es-bident/
https://hu.euronews.com/2021/04/12/kinyitottak-a-cseh-es-szlovak-ovodak-csehorszagban-heti-ketszer-tesztelik-az-ovodasokat


 
Véget ért a szükségállapot Csehországban 
Hétfőn nulla órakor Csehországban megszűnt a koronavírus-járvány miatt tavaly október elejétől tartó szükségállapot. 
A járvány terjedésének enyhülése miatt ugyanis a cseh kormány már nem kérte a meghosszabbítását a parlamenttől. A 
járvány elleni küzdelem keretét ezentúl az ilyen alkalmakra megalkotott pandémia-törvény fogja meghatározni. 
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Egyesült Királyság 

 
A britek lassan végeznek az 50 év felettiek beoltásával 
Nagy-Britanniában az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja 
már vagy megkapta a koronavírus elleni oltást, vagy van időpontja az oltás beadására - közölte kedden a brit kormány. 
 
Ismét rátámadtak a rendőrökre az északír tüntetők Belfastban 
Ismét erőszakos cselekményekre került sor Észak-Írországban – írja az Irish News. Belfastban már április eleje óta súlyos 
összetűzések zajlanak. A tüntetők elsősorban a Brexit miatt elégedetlenek, amely – az ír-északír vámhatár visszaállítása 
miatt – jelentős feszültséget generált a térségben. 
 
Sokan irigyelhetik most a briteket 
Nagy-Britannia kormánya által kidolgozott részletes nyitási menetrendnek megfelelően hétfőtől minden bolt kinyithat 
az országban, és vendégeket fogadhatnak azok az éttermek, amelyek meg tudják oldani a szabadtéri felszolgálást. A 
brit kormány február 22-én ismertette a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások lépésenkénti 
enyhítésére, a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló intézkedési tervét. 
 
Évek óta nem látott zavargások törtek ki Észak-Írországban, rendkívüli ülésre hívták össze a parlamentet 
Évek óta nem tapasztalt súlyosságú összecsapások törtek ki csütörtökre virradó éjjel az észak-írországi felekezeti 
konfliktus több gócpontjában. A zavargások miatt csütörtökön rendkívüli ülésre hívták össze a húsvéti szünetét töltő 
belfasti parlamentet. 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 14-re Észak-Macedóniában 949-cel 144 111-re növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 33-mal 4 322-re nőtt. Április 9-én csökkeni kezdett, de április 14-re ismét 
enyhén nőtt az aktív fertőzöttek száma, jelenleg 20 106 esetet tartanak nyilván. 
 
Éves szinten 60,2%-kal csökkent az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma februárban  
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma februárban éves szinten 60,2%-kal, 11 835-re esett vissza. A 
külföldi turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma 52,1%-kal, 26 774-re csökkent éves összevetésben. A 
februárban Észak-Macedóniába látogató összes külföldi turista közül 21,3% Koszovóból, 18,5% Albániából és 16% 
Szerbiából érkezett. 
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Franciaország 

 
Franciaországban hétfőtől minden 55 éven felüli kérheti az oltást  
Kiszélesítik Franciaországban a koronavírus-elleni oltásra jogosultak körét: hétfőtől minden 55 éven felüli francia feltétel 
nélkül kérheti a vakcinát - jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter a Le Journal du dimanche című vasárnap 
megjelenő hetilapban. 
 
Franciaországban megszüntetik a belföldi légijáratokat ott, ahol gyorsan lehet vonattal utazni 
Környezetvédelmi megfontolásból Franciaországban betiltják a rövidtávú belföldi légi közlekedést azokon az 
útvonalakon, ahol párhuzamos és gyors vasúti közlekedési alternatíva van jelen – a francia parlament alsóháza, a 
Nemzetgyűlés a hétvégén megszavazta az erre vonatkozó előterjesztést. Az új szabályozás akkor lép hatályba, ha a 
felsőház, a Szenátus is elfogadja. 
 
Leáll a légiközlekedés Franciaország és Brazília között 
A koronavírus fertőzőbb brazil variánsától tartva a francia kormány felfüggesztette a légi közlekedést Brazíliával. "Azt 
tapasztaljuk, hogy a helyzet egyre súlyosabb, ezért úgy döntöttünk, hogy újabb utasításig felfüggesztünk minden 
repülőjáratot Brazília és Franciaország között" - jelentette be Jean Castex miniszterelnök a nemzetgyűlésben. 
 
A franciák megunták a maastrichti kritériumokat 
Franciaország 2022 első felében az Európai Unió soros elnökeként az uniós költségvetési szabályok felülvizsgálatára tesz 
majd javaslatot. A miniszterelnöki hivatalban működő Gazdasági Elemző Tanács a 3 százalékos deficitszabály és a 60%-
os államadósság-plafon eltörlését szorgalmazza – írta a Le Monde című napilap. 
 
Franciaországban megnyílt az első autós oltóhely 
Megnyílt Franciaországban kedden a koronavírus elleni első autós oltóhely. A déli Montpellier egyik elővárosában az 
előzetes bejelentkezés alapján érkező autósoknak az oltás idejére sem kell kiszállniuk a gépkocsijukból. A Saint-Jean-
de-Védas településen kialakított központban naponta száz embert tudnak beoltani.  
 
Egy francia régió bevásárolt a Szputnyikból, amit náluk még nem is engedélyeztek 
Ötszázezer dózisnyi Szputnyik V-vakcinát rendelt meg a franciaországi Provence-Alpes-Cote-d'Azur régió elnöke – írja 

a HVG. Renaud Muselier, a régió elnöke úgy nyilatkozott, hogy mindenképp megvárja, amíg az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezi az oltóanyagot, de időben akart lépni.  
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Horvátország 

 
A horvátoknál nyolcadik hete nő a koronavírusos esetszám 
Horvátországban nyolcadik hete nőtt az új koronavírussal fertőzöttek és a kórházban kezelt betegek száma, a 
megbetegedések 94 százalékát a brit vírusmutáns okozza. Nőtt a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is, az intenzív 
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osztályok leterheltsége 70 százalékos, a kapacitásokat tovább tudják növelni. Horvátországban az elmúlt napon 3099 új 
fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 297 973-at. Egy nap alatt 41-en haltak bele a fertőzés 
okozta COVID-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6399-re emelkedett. Kórházban 1955 beteget 
ápolnak, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen. A kabinet döntött az egyszeri támogatásokról is a nyugdíjasok 
számára, összesen 850 ezer nyugdíjast érint a rendelet, és az egyszeri támogatások 600 millió kunát (28,3 milliárd forint) 
tesznek ki az állami költségvetésben. 
 
Horvátországban elkezdik a turizmusban dolgozók beoltását 
Horvátországban mintegy 70 ezer turisztikai dolgozó beoltását kezdik meg április közepén. Az állandó munkavállalók 
mellett az idénymunkások is bekerülnek az elsőbbséggel oltandók körébe. A turisztikai dolgozók oltásának megkezdése 
mellett megállapodtak arról is, hogy az üdülőhelyeken felül a szállodákban, kempingekben, illetve kikötőkben is 
létrehoznak tesztállomásokat a turisták részére. 
 
Átvállalja a horvát kormány a kórházak és gyógyszertárak adósságának egy részét 
Megállapodott április 14-én a horvát kormány a gyógyszer-nagykereskedőkkel a kórházak és gyógyszertárak fennálló 
adóssága egy részének kifizetéséről. Júniusig az állam havonta 300 millió kuna (14,2 milliárd forint) értékben kifizeti a 
gyógyszer-nagykereskedőknek a gyógyszertárak kintlévőségeinek egy részét, a költségvetés módosításánál pedig 
további 135 millió kunát (6,3 milliárd forint). Így a gyógyszertárak rendeléseinek fizetési határideje 120 napra csökken. A 
horvát gyógyszer-nagykereskedők még márciusban figyelmeztettek, hogy az első negyedév végéig az állam, a kórházak 
és a horvátországi egészségbiztosítási pénztár adóssága a vállalatok felé eléri a 6,5 milliárd kunát. Ebből csak a kórházak 
adóssága 4,5 milliárd kuna. Miután azonban süket fülekre találtak, a hónap végén leállították a gyógyszerek szállítását. 
 
Horvátország 2021 I. negyedévi költségvetési bevételei csökkentek  
A horvát költségvetési bevételek 2021 első negyedévében összesen 23,4 milliárd kunát (3,12 milliárd euró) tettek ki. Ez 
620 millió kunával (82,7 millió euróval) kevesebb, mint 2020. év első három hónapjában. A legnagyobb bevételi tételt 
továbbra is az ÁFA bevételek jelentik, amelynek teljes összege 11,7 milliárd kuna volt (1,56 milliárd euró), ami 390 millió 
kunás (52 millió euró), azaz 3,2%-os csökkenést mutatott az idei év első negyedének végén. A költségvetési bevételeket 
és kiadásokat nagyban befolyásolja a járványhelyzet további alakulása, különös tekintettel annak a turistaidényre 
gyakorolt hatása. Az államháztartás stabilitásának megtartásában az említett idegenforgalmi bevételeken kívül egyre 
nagyobb szerepet játszanak az EU-s fejlesztési alapok által biztosított támogatások. 
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Írország 

 
Írországban később adnák be a Pfizer vakcinájának második dózisát 
Írország fontolgatja, hogy később adná be a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájának a második adagját, hogy 
ezzel tartsák az oltási program eredetileg meghatározott ütemtervét, jelentette be szerdán az ír egészségügyi miniszter, 
Stephen Donnelly. 
 
Írországban hónapokkal ezelőtti szintre szelídült a járvány 
Írországban hónapokkal ezelőtti szintre szelídült a koronavírus-járvány: december közepe óta a legkisebb számú napi új 
fertőzöttet jegyezték fel – adta hírül vasárnap az ír egészségügyi minisztérium egyik vezető tisztségviselője. Ronan 
Glynn tájékoztatása szerint szombat és vasárnap éjfél között 303 újabb fertőzöttet jelentettek, kórházba pedig a vírus 
miatt november óta nem kerültek ennyire kevesen: mindössze heten. 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 14-re Koszovóban 701-gyel 99 210-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 14-gyel 2030-ra nőtt, és jelenleg 12 640 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A 
betegségből ugyanakkor több mint 84 ezren már felgyógyultak. 
 
Koszovó harmonizált fogyasztói árindexe márciusban 1,2%-kal emelkedett éves szinten 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) márciusban éves szinten 1,2%-kal emelkedett, miután februárban 
0,7%-kal nőtt. Havi összehasonlítás alapján a HICP a februári 0,7%-os növekedést követően márciusban 0,4%-kal 
emelkedett. 
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Lengyelország 

 
Meglepetés érte a lengyeleket a McDonald'sban 
A McDonald’s lengyelországi éttermeiben általánosan felemelte árait, ami ugyan szinte már megszokott az országban, 
de a mostani áremelés elég durva - derül ki a Business Insider Polska tudósításából. Most húsvét után történt az áremelés, 
és hogy mi az oka ennek, azt nem tudni. A szakértők arra gyanakodnak, hogy a cég a néhány hónappal ezelőtt bevezetett 
cukoradóból fakadó többletkiadását hárította át vendégeire. 
 
Egyre több a katona a lengyel-belarusz határon 
Egy teljes zászlóaljat a keleti, Belarusszal szomszédos határukra helyeztek át nemrég a lengyelek.  Sokan a lépést azzal 
magyarázzák, hogy a belarusz kormányzat az utóbbi időben számos alkalommal fellépett az országban élő lengyel 
kisebbség ellen is. 
 
Lengyelországban április 25-ig meghosszabbítják a korlátozások többségét 
A kórházak leterheltsége miatt április 25-ig meghosszabbítják a járványügyi korlátozások többségét, de a jövő héttől 
megnyílnak az óvodák és a bölcsődék, lehetséges a szabadtéri csoportos sportolás is, jelentette be szerdai 
sajtóértekezletén Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. 
 
Erkölcsi kifogást emlegetnek a lengyel egyházi szakértők 
Erkölcsileg kifogásolhatók az AstraZeneca és a Johnson & Johnson cégek koronavírus elleni vakcinái, mert gyártásuk 
során az abortált magzatok sejtvonalait használták fel – ismertette álláspontját szerdai sajtóértekezletén a lengyel 
püspöki kar kötelékében működő bioetikai szakértői csoport. 
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Montenegró 

 
Montenegróban visszatértek az iskolába az érettségizők 
Április 12-től újra tantermi oktatást vezettek be az érettségiző diákok számára Montenegróban. Az érettségi előtt álló 
diákok számára nagyon fontos, hogy felkészüljenek a vizsgára, és minden szükséges támogatást megkapjanak, a 
járványügyi helyzet ugyanis nem indokolja az érettségik elhalasztását. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 
április 14-re 216-tal 94 859-re nőtt, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 14-gyel 1 405-re emelkedett. 
Az aktív fertőzöttek száma március 13. óta folyamatosan csökken, jelenleg 3 839 esetet tartanak nyilván. 
    
Montenegró jó nyári szezonnal kalkulál 
Főként Oroszországból és Nyugat-Európából számít turistákra a nyáron Montenegró, az előzetes bejelentések szerint 
jó lesz a szezon. Ivana Djurovic gazdaságfejlesztési államtitkár szerint a sikeres turisztikai szezon alapja a vakcináció, és 
az oltakozás jól halad az országban. Montenegrót tavaly májusban már Covid-mentes övezetté nyilvánították, de 40 nap 
után újra megjelent a vírus az országban, idén márciusban pedig újra a teljes lezárást fontolgatta az ország a COVID-19 
miatti magas halálos áldozatok számának tükrében.  
 
Montenegróban 23,8%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta márciusban 
Montenegróban 23,8%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta március végén, ami 1,2 százalékponttal magasabb az előző 
hónaphoz képest. A munkanélküliek száma havi összevetésben 5,4%-kal, 55 283-ra nőtt 2021 március végén, míg egy 
évvel korábban 15,3%-os volt a munkanélküliség. 
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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. 
 
Angela Merkel járványügyi szigorításokat lengetett be 
Angela Merkel német kancellár járványügyi szigorítások lengetett be a járványügyi zárlat országszerte egységes 
szabályairól szóló törvényjavaslat elfogadására összehívott rendkívüli kormányülés után. A kórházban dolgozóknak 
"szükségük van ránk" a harmadik hullám "lefékezéséhez, megtöréséhez és megfordításához", ezért mindenütt 
egyformán szigorú korlátozásokat kell bevezetni, ahol száz fölé emelkedik a hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis az előző 
hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma - mondta Angela Merkel. 
 
Sokáig elhúzódhat a zárlat Németországban 
Akár június közepéig is eltarthat az új típusú koronavírus (SARS-COV-2) terjedésének lassítását szolgáló következő 
járványügyi zárlat Németországban a kancellária számításai szerint - jelentette hétfőn a Der Tagesspiegel című berlini 
lap. Helge Braun kancelláriaminiszter egy vasárnapi megbeszélésen a tartományi kormányok képviselőinek elmondta, 
hogy a szövetségi kormány becslései alapján legkorábban hat-nyolc hét múlva enyhülhet a járvány. 
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Németország szerint csak az oroszokon múlik a Szputnyik EU-engedélye 
Csak az orosz féltől függ, hogy mikor kap európai uniós forgalmazási engedélyt az új típusú koronavírus ellen védő 
Szputnyik V orosz vakcina - mondta a német kormány egészségügyi minisztere pénteken Berlinben.  Jens Spahn 
tájékoztatóján kiemelte, hogy a német kormány már elkezdte az oltóanyag-szállításokról szóló tárgyalásokat az orosz 
féllel, és "viszonylag gyorsan" megállapodásra is juthatnak, hiszen "a feltételek világosak". 
 
A németek második adagként sem használják az AstraZenecát 
Hatvan éven aluliaknak abban az esetben sem adnak többé az AstraZeneca-féle védőoltásból, ha már csak a második 
adag van hátra. A szövetségi egészségügyi miniszter és a tartományi kormányok egészségügyi minisztereinek kedd esti 
tanácskozásán kötött megállapodás szerint az úgynevezett hírvivő RNS-re (mRNS) alapuló vakcinák közül kell választani 
második oltást azoknál a 60 év alattiaknál, akik első adagként AstraZeneca-féle oltást kaptak. 
 
Németország is bevetné azt a gyógyszert, amivel Trumpot kezelték 
Jens Spahn egészségügyi miniszter jelezte: Németország is széles körben használná a Regeneron Pharmaceuticals 
koronavírus-antitesteket tartalmazó szérumát a betegség kezelésére, ha sikerül megállapodnia a gyártóval. 
A gyártó a múlt héten közölte: az FDA-tól engedélyt kért arra, hogy a szimptómákkal járó fertőzés kialakulásának 
megelőzésére is használhassák a REGEN-COV nevű szert. 
 
Németországban a beoltottak nagyobb szabadságra számíthatnak 
A teljes oltási dózist megkapó németek rövidesen visszatérhetnek a hétköznapibbnak számító életbe – erősítette meg 
a német egészségügyi miniszter. Az új kutatási adatokra hivatkozva Jens Spahn bejelentette, hogy a beoltottak a 
„szabadság szélesebb spektrumát” élvezhetik már a közeljövőben. Spahn szerint a második dózis után két héttel saját 
szemükkel tapasztalhatják már a korlátozások feloldását. 
 
A németek 15 százalékát már beoltották 
A Robert Koch Institute adatai szerint már 12,7 millió német kapta meg legalább az első dózisát a koronavírus elleni 
oltóanyagból, így a német lakosság már több mint 15 százalékát beoltották. Közülük ötmillióan a második dózisukat is 
megkapták. 
 
Végre beindult az infláció Németországban 
Németországban az előzetes adattal megegyezően, 1,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak márciusban, az 
emelkedés üteme év eleje óta gyorsul a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön publikált végleges 
adatai alapján. A februári éves infláció 1,3 százalék volt, a januári 1,0 százalékos mutatót követően. 
 
Pozitív jelzések érkeznek a német iparból a Hannoveri Vásár alkalmából 
74. alkalommal kerül megrendezésre Németország és a világ egyik legrangosabb ipari szakvására, a Hannover Messe, 
amely idén kizárólag a virtuális térben zajlik. A hagyományoknak megfelelően a kiállítást Merkel kancellár nyitotta meg 
a tartományi miniszterelnök, a Német Iparszövetség elnöke és a vásárszervező cég vezérigazgatója társaságában. A 
német ipari szakmai szervezetek bizakodóan tekintenek a jövőbe, a termelési adatok és a megrendelésállomány 
alakulása alapján, ami a foglalkoztatásra és a beruházási hajlandóságra is pozitív kihatással lehet. 
 
Globális minimumadó 
Közgazdászok szerint a globális minimumadó nem vetne véget a nemzetközi adóversenynek, viszont adócsökkentést 
eredményezhet Németországban, és fenyegetést jelent az alacsony vállalati adókulcsot kínáló befektetésösztönzési 
politikát folytató országok – mint Magyarország – számára. A globális minimumadó miatt Németország 
adócsökkentésre kényszerülhet, mert a jelenlegi, körülbelül 30 százalékos adószintjével a világ élmezőnyébe tartozik. 
Az adó mértéke viszont fontos tényező a befektetési helyszín kiválasztásakor. A német vállalatok a hazai adóterheket 
eddig úgy egyensúlyozták ki, hogy nyereségük egy részét olyan országba telepítették, ahol alacsonyabb a vállalati 
nyereségadó. Ha ez a jövőben nem lesz lehetséges, akkor még kiemeltebb jelentősége lesz a reális németországi 
adókulcsoknak. 
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6 milliárd forintos beruházást hajt végre a Bosch 
Regionális szolgáltatóközpontot hoz létre Vecsésen a Bosch, 6 milliárd forintos beruházással - jelentette be Szijjártó 
Péter hétfőn Budapesten. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az új szolgáltatóközpontból öt, térségbeli 
ország Bosch-munkavállalóinak nyújtanak majd HR-szolgáltatásokat. A tevékenység hátterében komoly informatikai 
fejlesztések állnak, így kifejezetten magas technológiai színvonalat képviselő beruházásról van szó. 
 
Németország szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen 
Ki kell zárni Oroszországot a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési rendszerből, ha tovább mélyíti a válságot Ukrajna 
keleti részén vagy katonái bevonulnak a térségbe – mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai 
parlamenti (EP-) frakcióvezetője egy vasárnap ismertetett nyilatkozatában. Manfred Weber a Funke német 
médiacsoport napilapjainak hétfői kiadásában megjelenő összeállításban az előzetesen ismertetett részletek szerint 
veszélyes provokációnak nevezte a kelet-ukrajnai válságövezetnél tapasztalt orosz csapatösszevonást. 
 
A héten eldőlhet, hogy ki lesz Angela Merkel utódja 
Németországban szeptemberben parlamenti választásokat tartanak, amellyel minden bizonnyal új időszámítás 
kezdődik a német politikai életben, ugyanis az már biztos, hogy Angela Merkel nem méretteti meg magát. Ezért is 
különösen fontos, hogy Merkel pártszövetsége, a CDU/CSU kit indít kancellár-jelöltként. Eddig ketten jelentkeztek be a 
pozícióra, a CDU-elnök Armin Laschet és a CSU vezetője, Markus Söder. Kettejük közül egyelőre Laschet tűnik 
befutónak, de alacsony népszerűségi mutatói miatt még korai lenne végeredményt hirdetni.  
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Olaszország a köztársaság napjára tervezi az újranyitást 
Olaszország kormánya jelentős mértékben készül csökkenteni a korlátozó intézkedéseket májusban, és a turizmus 
újraindítását tervezik június elején. Az olasz miniszterelnök, Mario Draghi ugyanakkor azt is hozzátette, hogy egy dátum 
sincsen még kőbe vésve a nyári újraindulás tekintetében. Bár reméli, hogy a turisztikai miniszter javaslata a június 2-i 
nyitással kapcsolatban megvalósítható lesz. A koronavírus-járvány sokkhatása után csakis lassú, és alaposan 
megtervezett, fokozatos újranyitás lehetséges.  
 
Draghi: Majd akkor nyit újra Olaszország, ha beoltották az időseket 
A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint. A hetvenöt év felettiek 
oltását nevezte elsőrendűnek Mario Draghi miniszterelnök, aki az idősek vakcinázásától tette függővé Olaszország 
újranyitását. Draghi hangsúlyozta, még nem tud dátumot mondani erre. A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, 
kulturális élet újraindulása – tette hozzá – a következő hetek járványadataitól és a vakcinázástól függ. 
 
Másokat megelőzve jutott oltáshoz több, mint 2 millió olasz 
A több mint tizenkét millió beoltott olaszból több mint két millióan “másokat megelőzve” jutottak vakcinához az 
egészségügyi minisztérium pénteki adatai szerint. A legújabb járványadatok szerint hétfőtől a húsz tartományból 
tizenhat narancssárga, vagyis közepesen járványveszélyes fokozatba lép át, ami azt jelenti, hogy továbbra is érvényben 
marad az éjszakai kijárási tilalom, és bár az üzletek újranyitnak, de a vendéglátás csakis elvitelre dolgozhat. Az általános 
iskolások visszatérnek a tantermi oktatáshoz, a tartományok közötti közlekedés azonban nem engedélyezett. Négy 
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régió marad vörös zónában: a déli Campania és Puglia, az északi Valle d’Aosta, valamint Szardínia szigete, amely egy 
hónapja oldotta fel a járványkorlátozásokat, de most ismét zárlat alá kerül. Zárlat alatt van több szicíliai város is. 
 
Olaszország elhibázott oltási stratégiája: alig oltják az időseket 
Az olasz kormány decemberben bejelentette oltási kampányát, de szabad kezet adott mind a 20 olasz tartománynak, 
hogy azok – helyi szinten – oltsanak saját belátásuk szerint, fenntartva a kormányzati iránymutatás által megszabott 
menetrendet. De az oltakozás során kiderült, hogy a tartományok sokkal inkább a 60 év alattiakat kezdték el beoltani, 
mintsem az idősebb korosztályt. Így pont az ellenkezője történt annak, amit ígértek. 
 
Zűrzavar az olasz oltási programban 
Káoszhoz vezetett a 70−80 évesek regisztráció nélküli oltásának elindítása Olaszországban, miután a kormány 
korosztályok szerint programozta át a koronavírus elleni vakcinázást, elsőbbséget adva az időseknek. 
 
Több régióban is elfogyott a vakcinatartalék Olaszországban 
Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától. A sajtó szerint a 
vakcinák miatti bizonytalanság és az oltóanyag hiánya "megbénította" az eddig is lassú oltási programot. Az akadozó 
vakcinaszállítmányok miatt azonban az egészségügyi hatóságok most a térségek járványhelyzete szerint akarják 
szétosztani a rendelkezésre álló oltóanyagot. 
 
Pattanásig feszültek az idegek az olasz fővárosban a lezárások miatt 
Még szombaton jelentette be Mario Draghi Olaszország miniszterelnöke, hogy június 2-ára, az olasz köztársaság napjára 
tervezik a turizmus újranyitását, míg májusban elkezdik az ország fokozatos újranyitását. Tüntetők és rendőrök feszültek 
egymásnak a kereskedők és vendéglátósok újabb tüntetésén Róma belvárosában. Az Én kinyitok! elnevezésű 
megmozduláshoz kereskedők, vendéglátósok, és más az idegenforgalomban dolgozók, de még zenészek is 
csatlakoztak. 
 
Oltás nélkül is fogadják a turistákat a venetói tengerpartokon 
Az oltási igazolással rendelkező magyarok bármilyen más előírás nélkül nyaralhatnak a venetói tengerpartokon, de teljes 
biztonságban fogadják a még oltás nélküli turistákat is. Még a velencei vaporettókon is oltani fogunk - hangoztatta az 
északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója. "A magyarok nyugodtan foglaljanak szálláshelyet, tervezzék 
az idén is a nyarat Venetóban, mivel akármilyen védőoltásban részesültek, az oltási igazolással rendelkezők bármilyen 
más előírás nélkül jöhetnek hozzánk, erre személyes garanciát vállalok" - jelentette ki Luca Zaia az MTI kérdésére. 
 
Olaszországban megkezdik a Szputnyik vakcina tesztelését 
Hatszáz önkéntes vesz részt a Szputnyik V orosz védőoltással indított oltási próbában, amelyet a Spallanzani római 
járványkórház indított. Erről Francesco Vaia kórházigazgató számolt be a keddi sajtótájékoztatóján.  
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Koronavírus-helyzet Romániában 
Romániában április 14-re 4076 új koronavírus-fertőzéses esetet diagnosztizáltak, több mint 37 ezer teszt kiértékelése 
után, így a nyilvántartott fertőzöttek száma 1 millió 16 ezer fölé emelkedett. Egy nap leforgása alatt 164 beteg életét 
követelte a COVID-19 és szövődményei, a járvány kezdete óta 25 605 fertőzött hunyt el. Az aktív fertőzöttek száma 70 
ezerre mérséklődött. 
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Aláírták a harmadik autópálya határátkelő megépítéséről szóló megállapodást Románia és Magyarország között 
Április 9-én közös sajtótájékoztatót tartott Claudiu Năsui gazdasági miniszter, valamint Szijjártó Péter Magyarország 
külgazdasági minisztere, miután a román és magyar delegáció két új gazdasági együttműködési megállapodást írt alá a 
Magyar-Román Gazdasági Vegyes Bizottság üléséhez kapcsolódóan. Elsőként a Mátészalka - Csenger - Óvári - 
Szatmárnémeti között húzódó autópálya megépítését szentesítette a két fél. Az MKIK főtitkára, Dunai Péter, valamint 
a román kamara főtitkára, Ovidiu Ioan Silaghi együttműködési megállapodást írtak alá egy budapesti székhelyű román-
magyar vegyeskamara létrehozásának szándékáról. 

 
Szintet lépett az agrár-együttműködés Magyarország és Románia között 
Románia Magyarország második legfontosabb agrár-külkereskedelmi partnerországa, az elmúlt időszakban pedig 
hazánk több esetben is örömmel tett eleget a román kollegák tudástranszferre irányuló kéréseinek. Az akvakultúra 
területén Magyarország támogatja a további közös együttműködést romániai intézményekkel és vállalkozásokkal, ezért 
különösen az édesvízi akvakultúra és halgazdálkodás fejlesztése, új projektek kialakítása, valamint kutatás, 
tudástranszfer és tudáscsere tekintetében készek vagyunk felajánlani az Agrárminisztérium és háttérintézményeinek 
közreműködését.  

 
Kormányválság Romániában 
Megvonja a bizalmat Florin Citu román liberális miniszterelnöktől a kormánykoalíció részét képező USR-PLUS 
pártszövetség, de folytatná a közös kormányzást a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetséggel (RMDSZ). Ezt a bukaresti kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Dan Barna, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-
PLUS társelnöke jelentette be április 14-én, miután az államfő Citu kezdeményezésére, az USR-PLUS hozzájárulása 
nélkül leváltotta tisztségéből Vlad Voiculescut, az USR-PLUS által jelölt egészségügyi minisztert. 

 
Nemzetközi fizetési mérleg: Románia az EU negatív rekordere 
Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2020 utolsó negyedévében Románia volt a legnagyobb 
a nemzetközi fizetési mérleghiány, az országból 3,5 milliárd euróval több áramlott ki, mint amennyi befolyt. A 
nemzetközi fizetési mérleg legfontosabb összetevője a külkereskedelmi mérleg, ami Románia esetében erősen 
deficites. Az idei év első két hónapjában a külkereskedelmi mérleghiány 3,1 milliárd euró volt, 15 százalékkal magasabb, 
mint 2020 azonos időszakában. Ebből az következik, hogy 2021 első negyedévében a folyó fizetési mérleghiány is nőtt, 
ami az egyik oka a lej euróval szembeni értékvesztésének. 

 
Romániában 3,1 százalék volt a márciusi éves inflációs ráta 
Romániában 3,1 százalék volt a márciusi éves inflációs ráta, amely 0,1 százalékponttal mérséklődött az előző hónapban 
jegyzett 3,2 százalékról. Tavaly márciushoz képest a nem élelmiszerek 4,37 százalékkal drágultak, a szolgáltatások 2,21 
százalékkal kerültek többe, az élelmiszerek fogyasztói ára 1,59 százalékkal emelkedett. A harmadik hónapban 
februárhoz képest a havi infláció 0,38 százalék volt, decemberhez képest a fogyasztói árak 2,14 százalékkal emelkedtek. 
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Spanyolország 

 
Közzétették a nagy spanyol megújulási tervet 
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését szolgáló európai uniós pénzügyi alap (Next Generation EU - 
NGEU) révén Spanyolország 102 reformot és 110 beruházást hajt végre a következő hat évben - jelentette be Pedro 
Sánchez kormányfő keddi sajtótájékoztatóján Madridban. A miniszterelnök ismertette a 140 milliárd eurós támogatás 
első felének felhasználására irányuló tervezetet, amelyet a hónap végéig kell eljuttatni az Európai Bizottsághoz. Mint 
mondta, a 2021 és 2023 közötti három évben a források 39 százalékát az ökológiai átmenet megvalósítására, 29 
százalékát digitalizációra fordítanák, továbbá 10,5 százalékát az oktatás, 7 százalékát a kutatás-fejlesztés területén 
használnák fel. 
 
Lassabb lesz a spanyol kilábalás 
A spanyol kormány szerint a vártnál lassabb lesz a gazdaság teljesítményének idei növekedése, a korábban jelzett 7,2 
százalék helyett 6,5 százalék - ismertette Nadia Calvino gazdasági miniszter a legújabb előrejelzéseket pénteken 
Madridban. Elmondta: az év elején lezajlott harmadik járványhullám miatt az első három hónap eredménye 
kedvezőtlenebbül alakult, mint arra még októberben számítani lehetett, amikor a 2021-es prognózist elkészítették. A 
várható idei eredményeket emellett befolyásolja az uniós helyreállítási alapból remélt források csúszása is. A tárcavezető 
szerint jelentősebb javulásra az év második felétől lehet számítani, ahogy halad előre az oltási kampány és feloldják a 
járványügyi korlátozásokat. 
 
Spanyolországban egyre rosszabb a járványügyi helyzet 
Spanyolországban mintegy 23 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, több mint a kétszeresét az egy 
héttel korábbi eseteknek − derült ki az egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett adataiból. A spanyol egészségügyi 
riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az adatokban most 
tapasztalt és a következő napokban várható emelkedést a húsvéti ünnepek alatt történt fertőzések okozzák.  
 
A spanyolok továbbra is bíznak az augusztusi nyájimmunitásban 
Spanyolország továbbra is fenntartja célkitűzését, hogy augusztus végére beoltják a lakosság 70 százalékát - 
hangsúlyozta az MTI szerint Carolina Darias egészségügyi miniszter Madridban. A miniszter ismertetése szerint 
továbbra is lassan, de fokozatosan emelkedik a koronavírus-fertőzés terjedése. A járványügyi helyzet viszont nem 
egységes, hét tartományban és a két észak-afrikai autonóm városban az országos átlag feletti a fertőzöttek aránya. 
 
Már tesztelik a négynapos munkahetet Spanyolországban 
200 vállalat bevonásával országosan teszteli Spanyolország a négynapos munkahét megvalósíthatóságát. Ha a próba 
sikerrel jár, Spanyolország lesz az első a világon, ahol bevezetik a négynapos munkahetet. 
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Skandináv országok 

 
Dánia végleg befejezi az oltást az AstraZeneca vakcinájával 
Soha többé nem adnak be oltást Dániában a brit–svéd gyártó, az AstraZeneca vakcinájával – idézi a The Guardian a dán 
TV2 meg nem nevezett forrásokra hivatkozó hírét. A döntés hosszú idővel veti vissza az ország oltási programját, 
Dániában ugyanis ezután csak a Pfizer és a Moderna vakcinájával lehet oltani. Jan Pravsgaard Christensen, a 
Koppenhágai Egyetem immunológusa az angol nyelvű Copenhagen Postnak azt mondta, a dánokat így nem fogják 
beoltani 2021 végéig. 
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Koronavírus - A járványügyi szabályok megsértéséért büntették a miniszterelnököt Norvégiában 
Hétszázezer forintnak megfelelő pénzbüntetést kapott Erna Solberg norvég miniszterelnök a koronavírus-járvány miatti 
korlátozó szabályok megsértése miatt - közölte pénteken a norvég rendőrség. Solberg ugyanis február végén egy hegyi 
üdülőhelyen 13 fős családi összejövetelt szervezett a 60. születésnapja alkalmából, miközben éppen kormánya tiltotta 
be korábban a tízfősnél nagyobb rendezvényeket. 
 
Norvégia: 10-ből 6 új eladott autó már elektromos 
Ha ilyen ütemben haladunk, akkor még 2025-ig sem kell várni arra, hogy a sok elemző által megjósolt teljes fordulat 
bekövetkezzen, a világon talán először pont Norvégiában. Mert hogy egyre több olyan állítást hallani, ami szerint bizony 
már nincs sok hátra, hogy az ország új autós eladásaiból kihaljon a belsőégésű motorral szerelt változat. 
 
Svédország is kilátásba helyezte a bevándorlás megnehezítését 
Új bevándorlási törvénytervezetet nyújtott be a svéd baloldali kormány a parlamentben csütörtökön. 
Az új törvénytervezet elfogadása esetén a zöldekkel szövetséges szociáldemokrata kormány által benyújtott 
törvénytervezet lép majd az 2016-ban hozott ideiglenes jogszabályok helyére. Ezeket 2019-ben – politikai konszenzus 
híján – meghosszabbítottak. 
 
Felkészültek a svédek az ezeréves ugrásra 
A megújuló energia után, akár már holnap zöld lesz a hidrogén, de egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz is, hogy a vasból 
és acélból is legyen zöld. Nem a színe, hanem az eredete és az előállítása lesz a tradicionális gyártásúnál sokkal-sokkal 
környezetkímélőbb. És ha ez a mutatvány a svédeknek sikerül, ezzel tizedével lejjebb húzzák az egész ország szén-
dioxid-kibocsátását is. 
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Szerbia 

 
Kinyitnak a szerb plázák 
Április 12-től ismét kinyithattak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem 
szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel. Azt is bejelentették, hogy április 19-től 
újraindul a tantermi oktatás az iskolákban. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában április 14-re 3572-vel 
648 745-re nőtt. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 35-tel 5808-ra emelkedett. 
Európában ugyanakkor itt az egyik legmagasabb az átoltottság aránya, 100 főre 41 beadott oltás jut, április közepéig 2,9 
millió dózist adtak be. 
 
Szerbiában is elkezdik gyártani az orosz Szputnyik V vakcinát 
Moszkva április 14-én bejelentette, hogy Belarusz és Oroszország után Szerbiában is megkezdődött az orosz Szputnyik 
V vakcina gyártása. Ezzel Szerbia a projektet finanszírozó orosz befektetési alap szerint az első dél-európai ország lesz, 
ahol előállítják az oltóanyagot. A szerbek tájékoztatása szerint május 20-án kezdődhet majd meg a vakcina gyártása. A 
Torlak Intézetben, ahol a vakcina gyártása folyik majd, az első üvegcséket már meg is töltötték. 
 
Leáll Szerbia a külföldiek oltásával 
Egyelőre nem folytatja a külföldiek beoltását Szerbia, inkább a saját állampolgárai beoltottsági arányának növelésére 
helyezi a hangsúlyt, eddig ugyanis körülbelül a lakosság 30 százaléka kapott vakcinát.  Amennyiben ilyen arányban halad 
az oltakozás, júliusra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Március utolsó napjaiban 22 ezer külföldit oltottak be 
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Szerbiában az AstraZeneca vakcinájával. Belgrád azért tette lehetővé a külföldiek beoltását is, mert mintegy 25 ezer 
adag oltóanyag felhasználási ideje járt le március végén, és nem akarta, hogy a vakcinák kárba vesszenek. 
 
Szerbia saját antigéntesztet fejleszt 
Szerbia egy egyedülálló koronavírus-antigéntesztet fejleszt, amely az év végére akár már el is készülhet. Szerbia így 
regionális központ lehetne az ilyen típusú tesztek és a gyors felismerés területén, sőt még akár a mutáns törzsek gyors 
felderítésében is. Az új teszt egyesítené az antigén- és a PCR-tesztek jellemzőit. 
 
Szerbiában 1,8%-kal nőttek a fogyasztói árak márciusban 
Szerbiában a fogyasztói árak márciusban éves összehasonlításban 1,8% -kal emelkedtek a februári 1,2% -os növekedést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak márciusban 0,5%-kal nőttek, a februári 0,6% után.  
 
Szerbiának van a legnagyobb aranytartaléka a balkáni régióban 
Szerbiának van a legnagyobb aranytartaléka a balkáni régióban, ezt mutatják a Világ Aranytanácsának (World Gold 
Council) adatai. A Szerbiai Nemzeti Bank adatai szerint 2013 óta 20,7 tonnával nőtt az aranytartalék, vagyis kétszeresére, 
értékben pedig 1,1 milliárd euróval nagyobb most a tartalék, mint nyolc évvel ezelőtt. Csak az elmúlt két évben 12 tonna 
aranyat vásárolt az állam: 9-et 2019 októberében, három tonnát pedig 2020 novemberében. Szerbiának tehát összesen 
36 tonna aranya van, ami a régióhoz képest nagy tartaléknak számít, hiszen például Horvátország teljes tartalékát 
értékesítette még 2001-ben, és azóta nem vásárolt újra. A második helyen Észak-Macedónia áll 6,8 tonna arannyal, majd 
Szlovénia 3,17 tonnával, Bosznia-Hercegovina 2,98 tonnával, végül Montenegró 1, 09 tonnával. 
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Szlovákia 

 
Jelentős lazításra készül Szlovákia, kinyithatnak az üzletek és a fürdők is 
Az eddigi folyamatos szigorítások után április 19-től, számos szolgáltatás újra kinyithat Szlovákiában. Kinyithatnak az 
üzletek és szolgáltatók (15nm/fő), a vásárlóknak és vendégeknek kötelező lesz negatív teszteredménnyel rendelkezniük. 
Negatív teszt birtokában a járások között is lehetővé válik a természetlátogatás, kinyitnak a templomok (15nm/fő), a 
teszt kötelező. Lehetőség nyílik kültéri sportot űzni, együtt legfeljebb hat fő tartózkodhat, kötelező a negatív teszt. 
Kinyitnak az állatkertek, a múzeumok és a botanikus kertek, kinyithatnak a könyvtárak, legfeljebb hat fő tartózkodhat 
egy légtérben. Megkezdhetik működésüket a hotelek és a panziók, egyelőre azonban az éttermeik nélkül. Legfeljebb 
hat fő részére, negatív teszteredmény birtokában megnyithatnak a fürdők is. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek 
száma április 14-re 843-mal 373 950-re nőtt, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 79-cel 10 877-re 
emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma továbbra is nő, jelenleg 107 009 esetet tartanak nyilván. 
 
COVID-automata alapján nyitnak a szlovákok 
Szlovákiában kinyitottak az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai. Amennyiben a járványhelyzet javul az országban, a 
felsőbb tagozatosok is visszatérhetnek a tantermekbe. A tervek szerint két hét múlva már a teljes oktatási szektor átáll 
a regionális COVID-automata rendszerre és minden évfolyam járhat újra iskolába. 
 
Erről tárgyalt Igor Matovič-csal Szijjártó Péter 
Igor Matovič szlovák pénzügyminiszter és volt miniszterelnök Budapesten találkozott Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel. Matovič a jelenleg Szlovákiában tárolt 
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Szputnyik V vakcinák akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálásában kért segítséget Magyarországtól, mely kész 
segíteni, amennyiben erre vonatkozóan hivatalos kérelem érkezik. 
 
Magas a szlovák külkereskedelmi többlet 2021 februárjában 
2021 februárjában, a szlovák külkereskedelemben immár tizedik hónapja tapasztalható, hogy a kivitel felülmúlja a 
behozatalt. A külkereskedelmi mérleg februárban 398,5 millió euróra növekedett, ami négyszer akkor, mint a tavalyi év 
februárjában, ami az utolsó járványmentes hónap volt. Ekkora többletet 2014 óta nem tapasztaltak. A kivitel februárban 
elérte a 7,2 milliárd eurót, ami 7,7%-os növekedést jelent éves szinten, és ez az elmúlt 24 hónap legnagyobb évközi 
növekedése. A behozatal is növekedett 3,3%-kal, és elérte a 6,8 milliárd eurót. Februárban a külkereskedelmi mérleg 
398,5 millió eurós aktívumot mutat, ami 296,7 millió euróval több, mint az előző év azonos időszakában. Az eredményt 
ismét befolyásolta a szlovák külkereskedelmi szerkezetének legtöbbet forgalmazott osztálya - a gépek és 
szállítóeszközök, amely magában foglalja az autóipart is. Ebben a kategóriában az export 1,2 milliárddal volt magasabb, 
mint az import. A gépek és szállítóeszközök februárban a teljes export 65,2% -át és a teljes import 51,3% -át tették ki. 
 
Februárban emelkedett az átlagbér Szlovákiában, de nem mindenhol 
Februárban a szlovák gazdaság legtöbb területén nőtt az átlagbér összege. Legmagasabb mértékben az építőiparban, 
ahol a növekedés 4,5 százalékos, 747 euró.   A nagykereskedelemben szintén emelkedés tapasztalható, mégpedig 3,7 
százalék. Itt az átlagbér összege eléri az 1076 eurót. Az informatikai és telekommunikációs ágazatban átlagosan 1 945 
eurót keresnek, ami 2,5 százalékos növekedést jelent. 
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Szlovénia 

 
Szlovéniában véget ért a teljes zárlat 
Szlovéniában április 12-én véget ért a húsvéti időszakra elrendelt teljes zárlat: az iskolások és az óvodások ismét 
visszatérhettek az oktatási és nevelési intézményekbe, valamint újra nyithattak az üzletek és a szolgáltatások. Újra 
kinyithattak a könyvtárak, galériák és a múzeumok is. Tíz főig pedig - a megfelelő távolság betartása mellett - 
engedélyezik az olyan sportokat, amelyeknél a sportolók közvetlenül nem érintkeznek egymással. 
 
Szlovénia felfüggeszti az országelhagyási tilalmat 
A szlovén alkotmánybíróság meghatározott személyek indítványára megvizsgálja, és a végleges döntésig ideiglenesen 
felfüggeszti a kormány azon rendeletét, amely megtiltja, hogy a szlovéniai illetőségű személyek vörös besorolású 
országba utazzanak a koronavírus-járvány miatt. 
 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában április 14-re 1233-mal több mint 227 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt öt beteg 
hunyt el, s ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4135-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 622-en vannak 
kórházban, és 154-en intenzív osztályon. 
 
Mégis korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát Szlovéniában 
Eltörölték Szlovéniában azt a korlátozást, amely szerint csak a 60–64 éves korosztály kaphatja meg a koronavírus elleni 
AstraZeneca-oltóanyagot. A vakcinával ezentúl minden 18. életévét betöltött felnőttet beolthatnak az országban. Az 
oltási stratégiának megfelelően a 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek. 
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Szlovénia ipari termelése februárban havi szinten 0,6%-kal emelkedett 
Szlovénia ipari termelése 0,6%-kal emelkedett februárban havi szinten, a januári 1,6%-os emelkedést követően. Éves 
összehasonlításban az ipari termelés 1,5%-kal esett vissza, a januári 1,3%-os éves növekedést követően. 2021 első két 
hónapjában Szlovénia ipari termelése 0,2%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
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Európai Unió 

 
Kezd magára találni az eurózóna gazdasága 
A Nemzetközi Valutaalap erősebb gazdasági helyreállást vár erre az évre annak köszönhetően, hogy világszerte 
folyamatban vannak a koronavírus elleni oltási programok. Az IMF ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, komoly 
kihívást jelent, hogy igen eltérő a beoltottsági szint a világban. A Valutaalap becslései szerint bár az euróövezetben 
jelentős, 4,4 százalékos növekedés várható idén, ez nem tudja teljesen ellensúlyozni a Covid miatti tavalyi visszaesést. 

 
Koronavírus - Az EU jóváhagyta a védekezésre irányuló kiegészítő támogatást 
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta, hogy az unió költségvetéséből 121,5 millió euró összegű kiegészítő támogatás 
nyújtsanak a koronavírus-járvánnyal összefüggő sürgős szükségletek fedezésére - közölte az uniós tanács pénteken. A 
rendelkezésre álló forrásokból egyebek mellett a járvány ideje alatti szabad mozgást megkönnyítő digitális oltási 
igazolványhoz kapcsolódó előkészítő munkát, valamint az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) újabb variánsainak 
észlelésére és megfigyelésére szolgáló tagállami kapacitások megerősítését fogják finanszírozni. 
 
További 1,8 milliárd vakcinát rendelne az EB 
Megrendelne további 1,8 milliárd adagot az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett valamelyik 
oltóanyagból az Európai Bizottság, hogy legyen elég vakcina az Európai Unióban az emlékeztető oltásokhoz és a 
gyerekek beoltásához – jelentette a Die Welt című német lap pénteken. 
 
Komoly ellentmondásba keveredett Európa, elképesztő összegeket költhet el feleslegesen 
Az Európai Unió egyik kiemelten fontos célja, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, és ennek része a fosszilis 
energiaforrások használatának drasztikus csökkentése, beleértve a földgázt is. Ehhez képest a gyakorlat azt mutatja, 
hogy nagyban zajlik az európai földgázinfrastruktúra bővítése, legyen szó Északi Áramlat-2-ről vagy LNG terminálok 
építéséről. Ezeknek a fejlesztéseknek az összköltsége pedig bődületesen magas lehet, holott már a jelenlegi 
kapacitásokat sem használjuk ki igazán, ráadásul a klímacélok elérése miatt is inkább a tiszta energiaforrások felé kellene 
elmozdulnunk – derül ki az amerikai Global Energy Monitor által készített friss tanulmányból. 
 
Hatalmasat ugrottak a lakásárak az EU-ban 
Meredeken emelkedtek a lakásárak az euróövezetben és az Európai Unió egészében is a tavalyi negyedik negyedévben, 
jelezve, hogy csakúgy, mint az Egyesült Államokban, Európában sem vetette vissza a koronavírus-járvány a lakások 
iránti keresletet. 
 
A kanapéügytől függetlenül egymásra szorul az EU és Törökország 
A héten az európai diplomáciát nemvárt mellékhatások sújtották. Ursula von der Leyent nem kínálták székkel a török 
elnökkel való találkozója alatt. Csak egy kanapé jutott neki. Mindez az Európai Tanács és a Bizottság elnökének ankarai 
látogatásán történt. A törökök udvariatlansága nem tett jó benyomást a bizottsági vezetőre, de a felek erről függetlenül 
a kölcsönös együttműködésben érdekeltek az Euronews által megkérdezett szakértő, Yunus Ulusoy szerint. 
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Az európaiak 80 százalékára elegendő oltóanyag van lekötve 
A már korábban lekötött 300 millió adagon felül további 300 millió adagot rendel a BioNTech és a Pfizer által kifejlesztett 
oltóanyagból az Európai Bizottság. A testület elnöke szerint így az európai uniós lakosság több mint 80 százalékának 
beoltására elegendő vakcina áll majd idén rendelkezésre úgy, hogy továbbiak jóváhagyása várható. 
 
Annak is jár az uniós védettségi igazolvány, akit kínai vagy orosz vakcinával oltottak 
Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást 
kaptak. minden uniós állampolgárnak joga van uniós zöldigazolványhoz, senkit sem lehet megfosztani tőle még akkor 
sem, ha olyan vakcinával oltották be, amelyet a saját tagállam engedélyezett sürgősségi eljárásban, és nem az Európai 
Gyógyszerügynökség. Az uniós biztos szerint ez különösen fontos szempont az orosz Szputnyik V vakcinával 
kapcsolatban, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jelenleg is vizsgál, és elképzelhető, hogy azután fog 
engedélyezni, hogy az uniós védettségi igazolványok rendszere már elkezdett működni. 
 
Elérte a 100 milliót a beoltottak száma az EU-ban 
A koronavírus ellen beoltottak száma az EU-ban április 14-én elérte a 100 millió főt, közülük 27 millióan már a második 
adag vakcinát is megkapták. A Bizottsággal kötött friss megállapodás értelmében a Pfizer/BioNTech 50 millió adaggal 
több oltóanyagot szállít az EU-nak a második negyedévben, miközben a Bizottság bejelentette, hogy egy harmadik 
beszerzési szerződést tárgyal ki a céggel 1,8 milliárd adag vakcina 2022-2023-ban történő leszállításáról. 
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FÁK-térség 

 
Tárt karokkal várja a külföldi munkásokat Oroszország 
Migránsokra van szükség – erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, aki szerint a külföldi dolgozók hiánya 
akadályozza a Kreml nagyszabású gazdaság-fejlesztési terveinek megvalósítását. Egy elnöki illetékes szerint pedig 
integrálni kell a külföldi fiatalokat. 
 
Továbbra is feszült a helyzet Oroszország és Ukrajna között 
Az ukrán kormány szerint már körülbelül 80 ezer orosz katona vonult fel az orosz-ukrán határon és a Krímben, közben 
pedig Vlagyimir Putyin elnök állítólag minden megkeresést elutasít – írja a CBS. Az ukrán kormány szerint Vologyimir 
Zelenszkij ukrán elnök többször is próbált kapcsolatba lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a határ mentén 
történő csapatmozgásokról egyeztessenek, de az orosz kormány egyik megkeresésre sem reagált. Moszkva tagadja, 
hogy bármilyen megkeresést kaptak volna az ukrán kormánytól. 
 
A fehérorosz költségvetési hiány 1,7 Mrd BYN volt ez év első negyedévében 
A fehérorosz Belta hírügynökség tájékoztatása alapján a Belorusz Köztársaság költségvetése 2021 első negyedévében 
(Q1) 1,7 Mrd BYN (fehérorosz rubel) összeget tett ki. AZ erről szóló információt Jurij Seliversztov fehérorosz 
pénzügyminiszter osztotta meg.  
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Azerbajdzsán állami költségvetésének adóbevételei 2021 Q1-ben meghaladták a 2,08 milliárd manátot 
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter Twitteren tette közzé, hogy Azerbajdzsán állami költségvetésének adóbevételei 
2021 első negyedévében meghaladták a 2,08 milliárd manátot (1,22 milliárd dollárt). A költségvetés további bevételei 
363,8 millió manátot (214 millió dollárt) tettek ki, amelyből 211,1 millió manát (124,2 millió dollár) volt a nem-olajágazat 
részesedése. 
 
Várhatóan 2021-ben lassul az azeri infláció 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) frissített előrejelzése szerint 2021-ben, Azerbajdzsánban 3,5%-kal nő az infláció. 2022-
re az infláció növekedése lassul, így 3,2%-ot fog kitenni az előrejelzések alapján. A Világbank 2021-re 3,9%-os, 2022-re 
3,2%-os gazdasági növekedést jósol. 
 
A kazah Nemzeti Bank által 2021. április 5-én közzétett adatok szerint a 2020-as éves fizetési deficit 13,7%-kal kevesebb, 
mint 2019-ben, és eléri 6,3 milliárd USD-t    
A negatív egyenleg javult, mivel a Karachaganak Petroleum Operating (KPO) érdekelt felei 1,3 milliárd USD-t fizettek 
Kazahsztánnak a vitarendezési megállapodás alapján. 2020-ban az export 19,7%-kal 46,7 milliárd USD-ra csökkent, 
elsősorban az olaj- és gázkondenzátum exportjának csökkenése miatt, míg az import 9,6%-kal, 36,2 milliárd USD-ra 
csökkent. Ennek eredményeként a kereskedelmi többlet 42,1%-kal, 10,5 milliárd USD-ra csökkent. A csökkenő olajárak 
és a COVID-19 járvány hatására 34,6%-kal, 13,9 milliárd USD-ra csökkent az FDI. A nettó tőkebeáramlás (a 
tartalékeszközökkel végzett műveletek nélkül) 2020-ban 15,3 milliárd USD-t tett ki, szemben a 2019-es 1,6 milliárd USD 
nettó kiáramlással. A tartalékeszközök (a Nemzeti Alap eszközeinek kivételével) 2021. január 1-i becslés szerint 35,6 
milliárd USD. A 2021. januári jelentés 2020-ban a folyó fizetési mérlege 5,9 milliárd USD-os hiányát jelzi. 
 
Kazahsztán 12 000 km út rekonstrukcióját és építését tervezi 2025-ig 
Beibut Atamkulov ipari és infrastruktúra-fejlesztési miniszter bejelentette, Kazahsztán 12 000 km út rekonstrukcióját és 
építését tervezi 2021-2025 között. Jelenleg 15 közúti projekt van folyamatban. Az év végéig tervezik a Taldikorgan-Uszt-
Kamenogorszk 768 km-es szakasz rekonstrukciójának befejezését, amely összeköttetést biztosít majd Közép-Ázsia és 
Kelet-Szibéria, valamint Kazahsztán déli és keleti régiói között. Folytatódik a négysávos gyorsforgalmi utak építése, 
összekapcsolva Nur-Szultant az ország regionális központjaival.   
 
Fél évre korlátozzák a gyógyszerek és gyógyszerkészítmények kivitelét Kirgizisztánban 
Ulukbek Maripov miniszterelnök április 13.-i bejelentése alapján a kirgiz hatóságok fél éves exporttilalmat vezetnek be 
gyógyszerek és gyógyszerkészítmények vonatkozásában. A korlátozás okaként az ország gyógyszerkészítményekkel 
való ellátottságának biztosítását nevezik meg. 
 
Három év alatt 10 Mrd USD értékű beruházásokat terveznek Taskentben 
Savkat Mirzijojev üzbég elnök április 12-én bemutatta Taskent 2021-2023 közötti időszakra vonatkozó beruházási 
programját, melynek értelmében a három év alatt 1390 beruházási projekt megvalósítását tervezik, több mint 10 Mrd 
USD értékben. Ez évben a program szerint 4,1 Mrd USD értékű beruházásokat és 27 ezer munkahely létrehozását 
tervezik megvalósítani az üzbég fővárosban.   
 
Orosz-üzbég együttműködés a légiipar területén 
Gyenisz Manturov orosz ipari-és kereskedelmi miniszter egy április 13-i, a Rossija 1 televíziós csatornának adott 
interjújában elmondta, Oroszország egy speciális, üzbég diákok számára való program előkészítését kezdte meg, 
melynek keretei között évente 100 üzbég diák számára nyílna lehetőség a légiipari tanulmányok elsajátítására. Emellett 
a felek tervezik a légiipari együttműködés szorosabbra fűzését is.  
 
Tiszteletbeli magyar konzulátus nyílt Dusanbéban  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tádzsik külügyminisztérium sajtóosztálya általi információk alapján 
április 7-én megnyitotta Magyarország tiszteletbeli konzulátust a tádzsik fővárosban. A hivatalos ceremónián részt vett 
többek között Muzzafar Huszejnzoda tádzsik külügyminiszter-helyettes is.    
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Kína 

 
Kína és Oroszország fegyversemlegessé tennék a világűrt 
Az űrbiztonság kérdése mindenki számára egyaránt kihívást jelent - vélekedett a szóvivő. A fegyverkezés és a 
fegyverekkel való versengés elkerülése, valamint az űr békés használatának biztosítása minden ország közös érdeke és 
felelőssége - fogalmazott. Kína és Oroszország 2008-ban nyújtott be az ENSZ Leszerelési Konferenciájának az űrbéli 
fegyverkezési verseny elkerülését célzó egyezménytervezetet, amelyet később 2014-ben frissítettek. 
 
A Biden-kormány szerint Kína titkolózása miatt lett ilyen súlyos a koronavírus-járvány 
Washington ismét bírálta Kínát a koronavírus-járvány eredetével kapcsolatban, ezúttal Antony Blinken amerikai 
külügyminiszter az NBC tévének vasárnap adott interjújában. Amiatt, hogy Kína nem tette lehetővé időben a világ 
vezető egészségügyi szakértői számára a hozzáférést a járványadatokhoz, a COVID-19 súlyosabb pandémia lett, mint 
egyébként lett volna, és nagyon fontos lenne alaposan felderíteni a vírus eredetét - jelentette ki. Joe Biden amerikai 
kormányának más tagjai is bírálták már Pekinget amiatt, hogy a kínai Vuhanból kiinduló járvány kezdetén nem volt elég 
nyíltak a világgal szemben, ami pedig kulcsfontosságú lett volna. 
 
Fidelity: Bikapiaci hangulatban Kína 
A Kínával foglalkozó Fidelity elemzők több mint fele arról számolt be, hogy a vállalatvezetők magabiztosabban 
tekintenek az előttünk álló év elé: mindössze 4 százalékuk szerint romlott a hangulat. Havi szinten decemberről januárra 
tovább javult a helyzet megítélése, annak ellenére, hogy globálisan ezzel ellentétes folyamat zajlott, miután számos 
országban új COVID-19 mutációkat fedeztek fel. Kínát először döntötte le a lábáról a járvány, viszont elsőkén is lábalt ki 
belőle, és most egyre nagyobb lendülettel zajlik a talpra állás: a vírus terjedését jórészt sikerült megfékezni, és az 
exportőr vállalatok kihasználják az ellátási láncoknak a nyugati országokban bekövetkezett fennakadásait. 

 
Tagadja a kínai járványügy, hogy ne működne a vakcinájuk 
Kao Fu, a kínai járványügyi központ vezetője a lapnak adott interjúban elmondta: tudósok világszerte megbeszéléseket 
folytatnak az oltóanyagok hatásosságáról. Az egyes sajtóorgánumok és közösségi média felhasználók által szerinte 
félreértelmezett, szombati nyilatkozatában ő pusztán egy tudományos felvetést tett arra vonatkozóan, hogy a 
hatásosság javítása érdekében módosításokat alkalmazhatnak az oltási folyamatban, illetve felmerülhet a különböző 
vakcinák egymást követő beadása is, mint lehetőség. 
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Törökország szigorít 
Törökország április 13-án szigorított a korlátozásokon, mert újabb csúcsot ért el a fertőzöttek napi száma. Április 14-től 
két órával korábban, vagyis este 7-kor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom, emellett korlátozzák a tartományok közti 
utazásokat is. Az április 13-án kezdődött ramadán (iszlám böjti hónap) végéig be kell zárniuk a sportlétesítményeknek, 
valamint betiltják az esküvők és más rendezvények megtartását a zárt helyiségekben, a kávézók és éttermek csak 
elvitelre szolgálhatnak ki. A szigorításra azért volt szükség, mert egy nap alatt 59 187 fertőzöttet regisztráltak, ami újabb 
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rekordnak számít. Törökországban a járvány kitörése óta több mint 3,9 millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül 34 
182-en hunytak el a kórban. 
 
Törökország is elkezdte beoltani a turizmusban dolgozókat 
Horvátországhoz hasonlóan Törökország is oltási kampányt indított a turisztikai szakemberek számára, hogy ezzel is 
segítse az a koronavírus-járvány által súlyosan érintett iparág fellendülését. A program kiterjed a turisztikai ipar 
legfontosabb szereplőire, beleértve a légitársaságok, a repülőterek, a szálláshelyek és az utazási irodák alkalmazottait, 
valamint az éttermek alkalmazottait, a túrákhoz és transzferekhez járműveket biztosító vállalatok személyzetét és 
idegenvezetőket is. Az oltási program során a tervek szerint összesen több mint egymillió turisztikai munkavállalót 
oltanak be. 
 
Moszkva korlátozza a légi közlekedést Törökországgal 
Oroszország április 15. és június 1. között korlátozza a menetrendszerű és charter légi közlekedést Törökországgal az 
ottani koronavírus-járványhelyzet miatt és a fertőzés behurcolásának megelőzésére. A korlátozás alól egyedül azok a 
járatok mentesülnek, amelyek a Koncern Tyitan-2 részvénytársaság részvételének fenntartásához szükségesek a 
törökországi, akkuyui atomerőmű építésében. Emellett heti két alkalommal indul majd Moszkva–Isztambul és 
Isztambul–Moszkva járat is. Az április 15. és május 31. közötti időszakra több mint félmillió orosz állampolgárnak volt 
törökországi foglalása, 32 milliárd rubel értékben (a rubel jelenlegi árfolyamon mintegy 3,90 forintot ér). 
 
Tizedik hónapja nő a török ipari termelés 
A törökországi ipari termelés februárban havi összevetésben 0,1%-kal, míg éves szinten 8,8%-kal bővült. A mutató 2020 
májusa óta havi szinten, 2020 júniusa óta pedig éves összehasonlítás alapján is folyamatos nő. 
 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya februárban 2,6 milliárd dollárt tett ki 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya februárban 2,6 milliárd dollárt tett ki, vagyis 1,23 milliárd dollárral nőtt az 
előző év azonos hónapjához képest. A bank által közzétett adatok szerint az ország 12 hónapos gördülő hiánya elérte a 
37,8 milliárd dollárt. 
 
A munkanélküliségi ráta 13,4 százalék volt februárban 
A törökországi munkanélküliség 13,4 százalék volt februárban, ami 0,7 százalékponttal magasabb az előző havinál. A 15 
éves és idősebb munkanélküliek száma februárban 250 ezerrel, 4,2 millióra nőtt januárhoz képest. A foglalkoztatási ráta 
0,1 százalékponttal enyhén csökkent havi összehasonlításban, 43,4 százalékra, vagyis 27,5 millió főre. 
 
FORRÁS: 
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https://index.hu/kulfold/2021/04/15/koronvirus-jarvany-csutortok-percrol-percre/kozel-60-ezres-napi-uj-betegszam-
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Oroszellenes szankciókat jelent be az amerikai kormány 
Az Associated Press értesülése szerint Oroszországgal szembeni szankciókat jelent ma be az amerikai kormány. A 
hírügynökség szerint a lépés kifejezetten a SolarWinds rendszerfelügyeleti és biztonsági programot ért 
hackertámadásra válaszul érkezik. A szankciókat a kormány már hetekkel ezelőtt, közvetlenül a hackertámadás után 
megígérte. 
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Gőzerővel gyártja az oltóanyagot a Pfizer, jól járnak most az amerikaiak 
Az amerikai Pfizer cég növelte oltóanyag-termelését, aminek révén 10 százalékkal több vakcinával képes szolgálni május 
végéig az Egyesült Államoknak – közölte Albert Bourla, cég vezérigazgatója a Twitteren kedden. Így a vártnál két héttel 
korábban le tudják szállítani a teljes vállalását, azaz a 300 millió adagot. 
 
Joe Biden személyesen találkozna Putyinnal 
Közleményében a Fehér Ház részletezte: az ukrajnai konfliktusról és egyéb regionális, illetve globális ügyekről 
egyeztetett kedden, telefonon Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mint az amerikai elnöki hivatal írta: 
a beszélgetés során Joe Biden hangsúlyozta az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna területi integritása mellett, 
és aggodalmának adott hangot a jelentős orosz haderőösszevonás miatt a Krím-félszigeten és Ukrajna határán. 
Felszólította Oroszországot, hogy szüntesse meg a feszültséget. 
 
Felpörgette termelését a Pfizer, de ebből egyelőre csak Amerika profitál 
Az amerikai Pfizer cég közölte kedden, hogy növelte oltóanyag-termelését, aminek révén 10 százalékkal több vakcinával 
képes szolgálni május végéig az Egyesült Államoknak, és a vártnál két héttel korábban leszállítja teljes vállalását, a 300 
millió adagot. 
 
Bajban az amerikai vécépapír-gyártók 
Egy évvel azt követően, hogy a fogyasztók a vécépapír hiánya miatt aggódtak, az értékesítés volumene a pandémiát 
megelőző szint alá csökkent az Egyesült Államokban – számolt be róla a Fox Business. A szóban forgó termékek 
értékesítése januárban 4 százalékkal esett az előző év hasonló időszakához képest. A visszaesést az is okozhatja, hogy 
a koronavírus-járvány elején, majd az újabb hullámok során az emberek jelentős készleteket halmoztak fel. Annak 
ellenére sem erősödött a kereslet, hogy továbbra is nagyon sokan otthonról dolgoznak, vagy épp távoktatásban 
tanulnak, így az otthoni felhasználás valamivel nőtt. 
 
Ősztől a középiskolásokat is olthatják az USA-ban 
Már kora ősszel rendelkezésre állhat a koronavírus elleni védőoltás az Egyesült Államokban a 12 és 15 év közötti fiatalok 
számára, és valószínűleg a gyermekorvosok fogják beadni – mondta hétfői virtuális sajtótájékoztatóján Andy Slavitt, a 
Fehér Ház vezető COVID-19-tanácsadója. 
 
Átmeneti vagy tartós lesz az infláció az USA-ban? 
Az emelkedő infláció a piacok egyik legnagyobb félelme jelenleg, mivel a tartósan magas infláció kamatemeléshez és 
hozamemelkedéshez vezet, ezzel pedig romlanak a vállalatok hitelfelvételi lehetőségei, ami a csökkenő 
nyereségességen keresztül nyomást helyez a tőzsdei árfolyamokra. Ma fontos adat érkezik. 
 
Joe Biden migrációs ostrom alatt - de már nem Mexikó az ellenfele, hanem az egész kontinens 
Az USA és Mexikó határán kiújult migrációs válság a 19. századba nyúlik vissza. Békésebb évtizedek után a határvidék 
most újra súlyos krízis felé tart, de már nem Mexikó miatt. Régebben a szegénység, most inkább a koronavírus és a terror 
tolja át Latin-Amerika nyűgeit az amerikai határvidékre. Joe Biden az alelnökére, Kamala Harrisra testálta a válság 
kezelését. 
 
Megint vészesen erősödik a járvány Amerikában 
Négy hete töretlenül nő a koronavírussal fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, a múlt héten nyolc százalékkal 
emelkedett, és megközelítette a hét nap összességében a félmilliót - áll a Reuters hírügynökség saját elemzésében, 
amelyet kedden tett közzé. 
 
Jelzi a vírusfertőzést a Pentagon beültethető csipje 
A csip csak egy az amerikai katonai fejlesztések közül: másik eszközük úgy segít a súlyos eseteken, hogy kiszűri a vírust 
a véráramból, illetve a koronavírus elleni oltáson is dolgoznak. Az amerikai védelmi minisztérium kutatási ügynöksége, 
a DARPA munkatársai olyan csipet fejlesztettek, amely a bőr alá ültetve a tünetek kialakulása előtt felismeri a Covid–19-
fertőzést, és egy szűrővel el is különíti a vérből a vírust. 
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Tovább gyorsulhat az amerikai gazdaság 
Inflexiós ponthoz ért az amerikai gazdaság, vagyis most változik a növekedési pálya görbülete – mondta egy CBS 
interjúban vasárnap Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke. Az erőteljes növekedésnek, a 
gyorsan haladó oltási folyamatnak, illetve a felépülő munkaerőpiacnak köszönhetően az év második felében nagyon 
lendületes növekedésre számítanak a tengerentúlon, ugyanakkor a koronavírus továbbra is jelentős kockázatot rejt – 
mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: az amerikai jegybankárok szerint a növekedési pályát 
leíró grafikon, most görbületet válthat, vagyis tovább gyorsulhat az emelkedés. 
 
Hét kínai technológiai céget tett tiltólistára az USA 
Az amerikai kereskedelmi minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy hét kínai vállalatot tiltólistára helyez, arra 
hivatkozva, hogy részt vesznek a kínai hadsereg által használt szuperszámítógépek készítésében. 
 
Oltáscsúcs ellenére is rekordközeli a kórházi ellátottak száma az USA-ban 
Egyre többen szorulnak kórházi kezelésre azok közül, akiket nem oltottak be valamelyik koronavírus elleni vakcinával – 
írja a CNN. Az Egyesült Államokban szombaton új rekordot döntöttek a beadott oltások számában: összesen 4,63 millió 
dózis landolt aznap a vállakban. Az oltásra azonban a jelek szerint nagy szükség is van, mivel a kórházban kezeltek száma 
is egyre inkább növekedik. 
 
Egyre nagyobb gondot okoz a fegyvertartás szabályozatlansága az USA-ban 
Népegészségügyi válságnak és járványnak nevezte az Egyesült Államokban egyre gyakoribbá váló fegyveres erőszakot 
Joe Biden amerikai elnök csütörtökön, a Fehér Ház Rózsakertjében, ahol a fegyvertartás szigorításával kapcsolatos 
intézkedéseket jelentette be. 
 
Rájár a rúd Amerikára: rekordhideg után jég verte el a déli államokat 
Tenyérnyi jégdarabok hullottak az égből az Egyesült Államokban – írja az Időkép, miután szombaton heves zivatarok 
söpörtek végig az Egyesült Államok déli tagállamain. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatalhoz (NOAA) eddig 169 
jelentés érkezett jégesőről, ebből 24 esetben nagy méretű (legalább 5 centi átmérőjű) jégdarabokról számoltak be. 
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Kanada 

 
Európában dobbant a kanadai kannabisz-óriás 
Európai terjeszkedésbe kezd az orvosi kannabisz termékeket gyártó kanadai óriás, az Aphria, amely ezzel a jól 
jövedelmező bővüléssel tornázná fel bevételeit. Még az idén megjelennek például a lengyel piacon is. A globális 
kannabisz-piac egyik kulcsjátékosaként több mint 5 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkező Aphria a Marketwatch 
cikke szerint hamarosan egyesül egyik kisebb (de még így is 3,5 milliárd dollárosra becsült) riválisával, a szintén kanadai 
Tilray-jel; ezzel – bevétel alapján – a világ legnagyobb kannabisz-vállalata jön létre. 
 
Kanadában fertőz az egyik legveszélyesebb mutáns 
877 beteggel egyik pillanatról a másikra a Kanada nyugati tartományában, Brit Columbiában fekvő kisváros, Whistler lett 
a SARS-CoV-2 vírus brazil mutánsának a fertőzési centruma – írja a The Guardian. A hatóságoknak fogalmuk sincs, hogy 
a P1 néven ismert mutáns hogyan került Brazíliából Kanadába. Whistler egy kis síparadicsom a Parti-hegységben, az első 
84 fertőzött egyike sem járt külföldön. 
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Koronavírus: már több mint 360 ezer áldozat Brazíliában 
Brazíliában a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma átlépte a 360 ezret - adta hírül szerdán a brazil 
egészségügyi minisztérium. Huszonnégy óra alatt 3459-en vesztették életüket a ragály miatt. Az újonnan fertőzöttek 
száma is igen magas. A kórházak több tagállamban túlterheltek, az intenzív osztályokon ágyhiány van. 
 
A brazil szenátus kivizsgáltatná, hogyan kezeli az elnök a járványt 
Kedden a brazil szenátus bejelentette, hogy kivizsgáltatja Jair Bolsonaro elnök járványkezelését, aki amíg tavaly nyáron 
el nem kapta a vírust, még maszkot sem volt hajlandó hordani. Az elnököt a szakértők és a közvélemény is hibáztatja a 
kritikus brazil járványhelyzet miatt, szerintük Bolsonaro sorozatosan követte el a hibákat, kezdve a vírus súlyosságának 
tagadásával. 
 
Fél éve többen halnak meg, mint születnek Rio de Janeiróban 
Már hat hónapja folyamatosan többen halnak meg, mint ahányan születnek a brazil fővárosában. A márciusi adatok 
alapján további tíz városban volt negatív a népességváltozás – adta hírül a Business Insider.  
 
Három hónapos csúcson a járvány Argentínában 
Három hónapos csúcsra emelkedett Argentínában a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma szerdára: 368-
an haltak meg - adta hírül az argentin egészségügyi minisztérium. Velük eddig már közel 60 ezren vesztették életüket a 
ragály miatt a 45 millió lakosú dél-amerikai országban. Az új fertőzöttek száma ugyancsak 24 óra alatt több mint 25 
ezerrel nőtt. 63 százalékukat Buenos Aires tartományban és a fővárosban jegyezték fel. A tartományban a járvány 
fékezése végett szigorításokat vezetnek be. Argentína kormánya ez idáig megpróbálta elkerülni a szigorú zárlatot, mivel 
a nemzetgazdaság elég törékeny állapotban van, ám a fertőzés annyira hevesen terjed napok óta, hogy rákényszerült a 
szigorra. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
A Twitter első afrikai irodájának nyitása várható Ghánában 
Jack Dorsey bejelentése szerint, a Twitter Accrát választja első afrikai irodájának székhelyéül a cég növekedési 
stratégiájával összhangban. Dorsey szerint a lépés jelentősen hozzá fog járulni az afrikai „tech-robbanáshoz”, valamint 
a térség globális vérkeringésbe történő bekapcsolásához.  
 
Május végétől várja Izrael az oltott utazókat, közel a nyájimmunitás 
Január óta 97 százalékkal esett a regisztrált új koronavírusos fertőzéseknek a száma Izraelben, többek között amiatt is, 
mert a lakosság körében már átlépte az 57 százalékot azoknak az aránya, akik a második vakcinadózisukat is megkapták. 
Ennek köszönhetően ismét várja május 23-ától a már beoltott látogatókat a közel-keleti ország. Sőt, akár a maszkviselési 
szabályokat is feloldhatják még áprilisban – mondta Eran Segal, a Weizmann Tudományos Intézet biológusa a Times of 
Israelnek. 
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Az izraeli gyermekorvosi szövetség a 12–15 éveseket is oltaná 
Az Izraeli Gyermekorvosok Szövetsége azt javasolta, hogy az országban kezdjék meg a 12–15 év közöttiek koronavírus 
elleni beoltását – közölte a tel-avivi egészségügyi minisztérium. Érvként azt említették, hogy a gyerekeknek növekvő 
szerepük van a vírusok terjesztésében, és sok, korábban a betegségen átesett gyermek szenved későbbi tünetektől, 
gyengeségtől, fejfájástól, koncentrálóképessége hanyatlásától. A szövetség kitért arra is, hogy az oltástól védett 
gyerekek kiszabadulhatnak a bezártságból, ami jelentős pszichoszociális károkat okozott nekik. 
 
Izraelben már kialakulhatott a közösségi immunitás 
Izraelben kialakulhatott valamiféle közösségi immunitás a koronavírussal szemben a Weizmann Intézet szakértője 
szerint - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál. 
 
A biztonságpolitikáról egyeztet az Egyesült Államok és Izrael 
Az Egyesült Államok és Izrael közötti biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt vasárnap Izraelben Lloyd Austin 
amerikai védelmi miniszter, aki Joe Biden amerikai elnök kormányának első tagjaként tett látogatást Jeruzsálemben. A 
Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet jelentése szerint Austin a repülőtérről az izraeli hadsereg tel-avivi 
főhadiszállására hajtott, ahol katonai tiszteletadással fogadták. 
 
Tíznapos zár alatt a koronavírus-járvány közel-keleti gócpontja 
Tíz napra lezárták Irán nagy részét szombaton a koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében - 
tájékoztatott a helyi állami média. A kijárási tilalom az ország 31 tartományából 23-at érint - közölte Alireza Rajszi 
egészségügyi szóvivő. Bezártak az üzletek, az iskolák, a színházak és a sportlétesítmények, és betiltották az 
összejöveteleket a muszlimok böjti hónapja, a ramadán alatt, amely szerdán veszi kezdetét. 
 
Egyiptom gyártani fogja az egyik kínai vakcinát 
Kairó megállapodott a Sinovac Biotechhel a kínai gyógyszergyártó cég vakcinájának Egyiptomban történő gyártásáról - 
jelentette be csütörtökön Hala Musztafa Zaid egyiptomi egészségügyi miniszter. Tájékoztatása szerint a cél évi 60 millió 
dózis oltóanyag előállítása. A megállapodás a miniszter értékelése szerint hatalmas lendületet adhat az immunizálási 
erőfeszítéseknek a mintegy százmillió lakosú észak-afrikai országban, amely eddig mindössze másfél millió adag 
vakcinát kapott. 
 
Az OPEC feljavította az idei globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését 
Az OPEC feljavította az idei globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését azokra a reményekre, hogy sikerül 
visszaszorítani a koronavírus-járványt és ezzel megnő a kőolaj iránti igény. Az OPEC közölte, hogy tavalyhoz képest az 
idén átlagosan napi 5,95 millió hordóval, 6,6 százalékkal nagyobb, napi 96,46 millió hordó olajkeresletre számít. Az 
adatot napi 70 ezer hordóval javította előző, márciusi előrejelzéséhez képest a szervezet. A tavalyi átlagos kereslet napi 
90,51 millió hordó volt. 
 
Súlyosbodik az élelmiszerválság az arab világban 
A MENA országaiban mintegy 52 millió éhező ember él napjainkban, közülük 34 millióan a konfliktusok által sújtott 
országokban. Az arab államok többségében alacsony színvonalú kormányzást látunk és a COVID-19 válság korszakában 
masszív állami intézkedések helyett többször azok teljes hiányával találkozunk. A klímaváltozás és a környezeti leromlás 
is kihatnak az emelkedő élelmiszerárakra és a konfliktusok növekvő számára. 
 
Dubaj a napenergiára építi jövőjét 
A világ legnagyobb egy telephelyű napelemparkja, több millió fotovoltaikus panellel felszerelve képes a napsugarakat 
óránként 1000 Megawattra konvertálni - ezáltal több mint 320 000 háztartást energiával ellátni. A Dubaji 
Villamosenergia- és Vízügyi Hatóság többségi tulajdonában lévő közüzemi vállalat az energiatermelés megduplázását 
tervezi - ebbe beletartozik a világ legmagasabb koncentrált napenergia-tornya is. 
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Egyelőre zsákutcában az iráni atomalkuról szóló bécsi tárgyalások 
„Ez elolvasásra sem érdemes” - ezzel a mondattal utasította el Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah a bécsi 
tárgyalásokról érkező ajánlatot, amelynek célja, a 2015-ös nemzetközi atomalku újjáélesztése. Teherán egy nappal 
korábban jelentette be, hogy 60%-os urándúsításba kezdett. A nukleáris fegyverekhez 90 százalékos dúsítású uránra 
van szükség, amihez a 60 % már vészesen közel van. Ezért nevezte Irán döntését provokációnak az amerikai 
külügyminiszter Antony Blinken. 
 
Irán leállítja az együttműködést az unióval 
Irán több területen is felfüggeszti az együttműködést az Európai Unióval az ellene érvényben volt uniós szankciók 
meghosszabbítása, illetve kiterjesztése miatt – közölte hétfőn a teheráni külügyminisztérium. Az EU-tagországok 
kormányait tömörítő tanács hétfőn közölte, hogy 2022. április 13-ig meghosszabbítja az Iránra súlyos emberi jogi 
jogsértések miatt kirótt korlátozó intézkedéseket. 
 
Nem engedi útjára Egyiptom a Szuezi-csatornát eltorlaszoló Ever Givent 
A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől. 
Egyelőre nem engedik elhajózni Egyiptomból azt a konténerszállító hajót, amely március végén hat napig eltorlaszolta 
a Szuezi-csatornát. A tengeri átkelőt felügyelő hatóság csak azután engedi útjára az Ever Givent, hogy lezárultak a 
tárgyalások az incidens miatt követelt kártérítésről 
 
Egyiptom: megtalálták a 3 ezer éves elveszett aranyvárost 
Egy egyiptomi régészeti misszió megtalálta a háromezer éves elveszett aranyvárost, amit a homok temetett maga alá 
az ókori emlékekben gazdag Luxor tartományban. A települést régóta keresték, külföldi expedíciók is, de eddig nem 
bukkantak a nyomára. A felkelő napisten, Aton nevet viselő, a Nílus bal partján fekvő város III. Amenhotep fáraó korába 
nyúlik vissza. Korának legnagyobb közigazgatási és ipari központja volt, de még Tutanhamon idején is jelentős település 
volt. 
 
Elkezdődtek a munkálatok az új szaúd-arábiai F1-es pályán 
Tavaly novemberben jelentették be az idei szezontól kezdődően Szaúd-Arábiába is ellátogat a Formula-1, néhány hete 
pedig a „világ leggyorsabb utcai pályájának” titulált új helyszín nyomvonalát is bemutatták. A napokban újabb 
mérföldkőhöz érkezett a projekt, ugyanis megkezdődtek a munkálatok, amit „történelmi pillanatnak” nevezett a Szaúdi 
Automobil Szövetség vezetője. Az biztos, hogy gyorsan kell dolgozniuk, hiszen december első vasárnapján fogadják a 
versenynaptár szerint az F1-es mezőnyt, és nyilván több héttel előtte végezniük kell a munkálatokkal, hogy a pálya 
áteshessen az ilyenkor szokásos inspekción. 
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Ausztrália 

 
Ausztráliában 700 ezer AstraZeneca-oltás után két vérrögösödéses esetet észleltek 
Egyik páciens sem halt meg. Az ausztrál egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint az egyik beteg egy 40-es éveiben 
járó nő, állapota stabil. A másik egy 44 éves férfi, aki március 22-én kapta az oltást. A kapcsolatot a vérrögösödés és 
az oltás között csupán valószínűsítik, az okozati összefüggés nem bizonyított. 
 
 
Tízezrek maradtak áram nélkül Ausztráliában a pusztító vihar után 
Trópusi ciklon pusztított Ausztrália nyugati partján hétfőre virradóra, aminek következtében otthonok tízezrei 
maradtak áram nélkül és sok ház megrongálódott – adta hírül az ausztrál katasztrófaelhárítás az MTI szerint. Az 
ausztráliai meteorológiai intézet közlése szerint Nyugat-Ausztráliának olyan részére csapott le a Seroja nevű ciklon, 
amely – egy másik légörvénnyel együtt – már az előző héten megközelítette az ausztrál partvidéket. 
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Új-Zéland 

 
Fontos lépést tesz a klímaváltozás elleni harcban Új-Zéland 
Új-Zéland az első olyan ország a világon, amely az egyes vállalatok klímaváltozásra gyakorolt hatásának mérésére 
szolgáló törvényt hoz létre. Ennek értelmében az országban működő, egymilliárd új-zélandi dollárt meghaladó 
eszközállománnyal bíró pénzügyi vállalatoknak közzé kell tenniük, hogy tevékenységük milyen hatással van a 
klímaváltozásra – számol be a hírről a CNBC. 
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