
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

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

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban március 30-ra 285-tel 124 419-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
6-tal 2 216-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 32 179 aktív esetet tartanak nyilván. 
 
Tömeges oltókampányt indított Albánia, hogy felkészüljön a turistaszezonra 
A 2,8 millió lakosú balkáni országba korábban 192 ezer adag érkezett a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó 
CoronaVac nevű koronavírus elleni vakcinájából. További félmillió dózis a következő két hónapban várható. Az oltási 
kampány csak nehezen indult el Albániában a Sinovac vakcinájának megérkezésééig. Január közepe óta ugyanis a 
balkáni államba alig 100 ezer dózis jutott el a Pfizer/BioNTech, AstraZeneca és a Szputnyik V oltóanyagokból. Eddig csak 
65 ezer egészségügyi dolgozót, a nyolcvan évesnél idősebbeket és a tanárokat oltották be. Az ország vezetése azonban 
már a nyáron megnyitná az országot a turisták előtt, a turizmus ugyanis a balkáni állam gazdaságának jelentős iparága. 
Az Albániába érkező turistáknak nem kell majd felmutatniuk oltást igazoló iratokat.  
 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések 13%-kal estek vissza 2020-ban 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 2020-ban 933,3 millió euróra (1,1 milliárd dollárra) 
csökkent, szemben a 2019-es 1,07 milliárd euróval. Negyedéves összehasonlítás alapján a negyedik negyedévben az 
érték enyhén növekedett - 241,7 millió euróra, szemben a július-szeptemberi időszakban mért 237,4 millió euróval. Az 
utolsó negyedévben a főbb befektetők Olaszország, Görögország, valamint Ausztria voltak, a legtöbb beruházás pedig 
a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, az ingatlanpiac és az építőipar területén valósult meg. 
 
A koronavírus-járvány következtében csak enyhén csökkent a hazautalások értéke 2020-ban 
Kismértékben, 4%-kal, 673 millió euróra csökkent a hazautalások értéke Albániában 2020-ban. A második negyedévi 
30%-os visszaesést követően a harmadik negyedévben 6,5%-kal, a negyedikben pedig már 11,5%-kal nőtt az érték. A 
legtöbb hazautalás az Olaszországban és Görögországban élő albánoktól származott.  
 
2020-ban több mint 10 000 albán fiatal vesztette el állását a koronavírus-járvány következtében 
2020 negyedik negyedévében több mint 12 600-zal, 276 984-re nőtt a fiatal (15-29 éves) munkanélküliek száma az előző 
év azonos időszakához képest Albániában, akiknek jelentős hányada korábban az idegenforgalomban és a 
vendéglátásban dolgozott. Az utolsó negyedévben összesen 37 ezren vesztették el munkájukat. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://nepszava.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Háromnaponta tesztelniük kell az Ausztriába ingázóknak 
Nem csak regisztrálniuk kell, hanem az új osztrák rendelet szerint három naponta negatív tesztet kell produkálniuk 
mindazoknak, akik Ausztriában szeretnének dolgozni. Ehhez annyi segítséget biztosít az osztrák kormány, hogy sok 
helyen ingyen lehet hozzájutni a Covid-tesztekhez - számolt be a változásról az ATV Híradó. Az osztrákok azért 
szigorítottak, mert náluk is növekedésnek indult újra a fertőzöttek száma. 
 
Koronavírus: Bécsben meghosszabbítják a húsvéti zárlatot 
Bécsben április 11-éig meghosszabbítják az eredetileg hatnaposra tervezett, a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
húsvéti zárlatot - jelentette be Michael Ludwig polgármester hétfőn újságírók előtt. Ausztria keleti tartományaiban - 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://nepszava.hu/3114605_tomeges-oltokampanyt-inditott-albania-hogy-felkeszuljon-a-turistaszezonra
https://seenews.com/news/fdi-into-albania-falls-13-in-2020-735909
https://albaniandailynews.com/news/pandemic-did-not-stop-immigrants-from-bringing-money-in-albania
https://albaniandailynews.com/news/pandemic-left-unemployed-over-10-000-youth
https://albaniandailynews.com/
https://nepszava.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/haromnaponta-tesztelniuk-kell-az-ausztriaba-ingazoknak.725837.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210329/koronavirus-becsben-meghosszabbitjak-a-husveti-zarlatot-476300


Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Bécsben - április elsején, nagycsütörtökön kezdődik teljes zárlat. Michael Ludwig 
bécsi polgármester azonban - a fővárosi kórházak intenzívkapacitásának fenyegető túlterheltsége miatt - az 
egészségügyi miniszter és szakértők ajánlását figyelembe véve a zárlatot április 11-éig meghosszabbította. 
 
Tirolból csak negatív teszttel engedélyezik a kiutazást 
Március 31-étől, vagyis szerdától csak negatív koronavírus-teszteredménnyel lehet kiutazni Észak-Tirolból. Az újbóli 
szigorításra azért van szükség az osztrák tartományban 216 esetben mutatták ki a koronavírus brit mutációját. Egyelőre 
április 14-éig lesz érvényben a negatív teszthez kötött kiutazási korlátozás. A terület vezetése szerdáig kiépíti a tesztek 
elvégzéséhez szükséges kapacitást. Ezen felül elrendelte, hogy bizonyos köztereken kötelező lesz az FFP2-es maszk 
viselése. 
 
Egymillió adag Szputnyik vakcinát vennének az osztrákok, aláírták a bizalmi megállapodást 
Oroszország egymillió adag Szputnyik V vakcinát kínált fel Ausztriának a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, ennek 
leszállítása júniusig megtörténhet - írták a keddi osztrák lapok a kancelláriahivatal közlésére hivatkozva. Rudolf 
Anschober egészségügyi miniszter az Oroszországgal folytatott tárgyalásokról szólva elmondta, "vizsgálják az aktuális 
lehetőséget, hogy minél előbb további, bevizsgált oltóanyagokat tudjanak a lakosság számára rendelkezésre bocsátani". 
Hozzátette: "Az Ausztriában alkalmazott minden vakcinának hatásosnak és biztonságosnak kell lennie". 
 
Megsemmisült az idei téli szezon Ausztriában 
Szinte teljesen kiesett az idei turisztikai szezon Ausztriában az osztrák nemzeti statisztikai hivatal, a Statistik Austria 
pénteki jelentése alapján. A magyar turisták száma is a korábbinak a tizedére csökkent a téli szezonban. A 2020/2021-es 
téli turisztikai idényben, novembertől februárig 3,49 millió vendégéjszakát regisztrált az osztrák szállodaipar, 50,32 
millióval, 93,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. „A téli turisztikai szezont szinte teljesen megsemmisítette 
a koronavírus-járvány” – kommentálta a friss adatokat Tobias Thomas, a Statistik Austria vezérigazgatója. „A 3,49 millió 
vendég szinte kizárólag gyógykezelési vagy üzleti célból szállt meg Ausztriában” – mutatott rá. 
 
Százezerhez közelít az Ausztriában élő magyarok száma 
A járványhelyzet ellenére 2020-ban is közel 4000 fővel emelkedett az Ausztriában élő magyar nemzetiségűek száma – 
derül ki az osztrák statisztikai hivatal friss adataiból. Így már több mint 91 ezer honfitársunknak van állandó lakcíme az 
országban, amivel Németország és az Egyesült Királyság után ez lehet a harmadik legnagyobb magyar populáció 
Nyugat-Európában. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.napi.hu   
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Belgiumban egy héten belül tetőzhet a járvány 
Noha a koronavírussal megfertőzöttek száma továbbra is emelkedik Belgiumban, a növekedés üteme lassulni kezdett, 
ami azt jelenti, hogy az újonnan megfertőződöttek száma a hét végére tetőzhet az országban - közölte az ügyben 
illetékes belga biostatisztikus nyilatkozatára hivatkozva a belga sajtó hétfőn. 
 
Belgiumban a kórházak április 6-tól magasabb készültségi fokozatba kapcsolnak 
A belga általános és egyetemi kórházak április 6-án átállnak az ún. 2A fázisra a koronavírus betegek számának országos 
szintű növekedése miatt – jelentette be március végén a Belga Egészségügyi Minisztérium. A 2A fázis azt jelenti, hogy a 
kórházi intenzív ágyak 60%-át kell fenntartani a koronavírusban szenvedő betegek számára, azaz a jelenleg Belgiumban 
rendelkezésre álló 2.000 férőhelyből 1.200 ágyat. A további kórházi férőhelyekből annyit kell szabaddá tenni a Covid-19 
fertőzöttek számára, hogy az intenzív férőhelyek száma 15%-kal bővüljön. Az intenzív ellátást igénylő nem sürgős 

https://hu.euronews.com/2021/03/29/koronavirus-majdnem-teljes-lesz-a-zarlat-husvetkor-a-keleti-regiokban
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210330/egymillio-adag-szputnyik-vakcinat-vennenek-az-osztrakok-alairtak-a-bizalmi-megallapodast-476480
https://www.vg.hu/vallalatok/turizmus/megsemmisult-az-idei-teli-szezon-ausztriaban-3644071/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210329/szazezerhez-kozelit-az-ausztriaban-elo-magyarok-szama-476184
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210321-oroszorszag-tajekoztatta-az-osztrak-kormanyt-a-szputnyik-v-vakcina-ausztriai-gyartasanak.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210321-oroszorszag-tajekoztatta-az-osztrak-kormanyt-a-szputnyik-v-vakcina-ausztriai-gyartasanak.html
http://www.euronews.com/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/Belgiumban-egy-heten-belul-tetozhet-a-jarvany-420108
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-les-hopitaux-passent-a-la-phase-2a-a-partir-du-6-avril-1289844.aspx


beavatkozásokat és műtéteket el kell halasztani, ugyanakkor a sürgős és szükséges konzultációk, vizsgálatok és 
beavatkozások zavartalanul folytatódhatnak. Jelenleg Belgiumban 2.818 koronavírus fertőzöttet ápolnak a 
kórházakban, ebből 739 főt intenzív osztályon. 
 
Hollandiában egyre rosszabbak a járványügyi adatok 
A Holland Népegészségügyi és Környezeti Intézet (RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) legfrissebb adatai 
szerint az elmúlt héten 51.866 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az országban, ami 13%-kal haladja meg az előző 
heti adatot. Az elmúlt héten ugyanakkor többen tesztelek, a pozitív tesztek aránya 8,1 -ről 8,5 %- ra emelkedett. A teljes 
reprodukciós szám 1,11-ről visszaesett 1,07-re, azaz 100 fertőzött holland ember további 107 főt fertőz meg átlagosan. 
Az elmúlt héten 1.578 új koronavírus beteg került kórházba Hollandiában, ebből 317 főt intenzív osztályon ápolnak.  
 
Tesztüdülésre küldi a lakosokat a holland kormány 
Egy holland utazási iroda 187 embert visz el egy nyolcnapos görögországi nyaralásra, a kezdeményezés célja, hogy 
kiderüljön, megvalósítható-e a nemzetközi turizmus a járvány idején. A kiválasztott jelentkezők fejenként 399 euróért 
(körülbelül 145 ezer forint) all inclusive kiránduláson vehetnek részt Rodosz szigetén, viszont az üdülőhelyet nem 
hagyhatják el, és hazatérve 10 nap karantén várhat rájuk - derül ki a bbc.com cikkéből. 
 
 
FORRÁS:  
www.profitline.hu 
www.rtl.be 
www.nu.nl    
www.travelo.hu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Boszniába megérkezett az első COVAX-vakcinaszállítmány 
Megérkezett Bosznia-Hercegovinába az első vakcinaszállítmány, amelyet a nyugat-balkáni ország a vakcinák méltányos 
elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt meg. Szarajevóba március 25-én a Pfizer/BioNTech 
oltóanyagból 23 400 adag, az AstraZeneca vakcinából pedig 26 400 adag érkezett. Az ország 1 232 000 adag oltást 
rendelt a COVAX-programon keresztül. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 30-ra 856-tal 165 787-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 93-mal 6469-re nőtt. 
 
Az EU 13,8 millió eurót biztosít Bosznia-Hercegovinának COVID-19 oltásokra és orvosi felszerelésekre 
Bosznia-Hercegovina kormánya 13,8 millió eurós (16,2 millió dolláros) támogatási megállapodást ír alá az Európai 
Unióval (EU) COVID-19 vakcinák és egyéb orvosi felszerelések beszerzésére. A finanszírozás 85%-át az EU-ból származó 
COVID-19 oltások megvásárlására, a fennmaradó 15%-ot pedig orvosi berendezésekre és egyéb kiadásokra fordítják. A 
kormány arra számít, hogy az első oltásszállítmány április végére érkezik meg az országba. 
 
Bosznia-Hercegovinában 0,5%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom februárban 
Bosznia-Hercegovina kiskereskedelmi forgalma reálértéken 0,5%-kal csökkent februárban, miután januárban éves 
szinten 1,7%-kal esett vissza. Havi összehasonlítás alapján az ország kiskereskedelmi értékesítése februárban 3,8%-kal, 
januárban pedig 4,7%-kal nőtt, míg az év első két hónapjában 1,1%-kal csökkent. 2020-ban ugyanakkor 8,3%-os volt az 
éves szintű visszaesés. 
 
FORRÁS: 
https://www.borsonline.hu/aktualis/megkezdodik-az-oltakozas-koszovoban/226784 
https://www.promenad.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

https://www.nu.nl/coronavirus/6124901/rivm-ziet-situatie-achteruitgaan-wel-minder-verpleeghuisbewoners-besmet.html
https://www.travelo.hu/tavol/20210326-hollandia-tesztudulesre-kuldi-a-lakosokat-a-kormany.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-56528112
http://www.profitline.hu/
http://www.rtl.be/
http://www.nu.nl/
http://www.travelo.hu/
https://www.promenad.hu/2021/03/26/boszniaba-megerkezett-az-elso-covax-vakcinaszallitmany/
https://seenews.com/news/eu-to-grant-138-mln-euro-to-bosnia-for-covid-19-vaccines-medical-equipment-736105
https://seenews.com/news/bosnias-retail-sales-down-05-yy-in-feb-736117
https://www.borsonline.hu/aktualis/megkezdodik-az-oltakozas-koszovoban/226784
https://www.promenad.hu/
https://seenews.com/


Bulgária 

 
Bulgáriában részlegesen feloldják a korlátozásokat 
Április 1-től engedélyezik az éttermek és kávéházak szabadtéri működését, és látogathatók lesznek a színházi 
előadások, de csak a nézőtér 30 százalékos telítettségével. Április 5-től megnyílnak a bölcsődék és óvodák, 12-től pedig 
újrakezdődnek az iskolai foglalkozások. A nagy bevásárlóközpontok egyelőre zárva maradnak. Április végéig tilos 
tömegrendezvények tartása zárt terekben. A következő napokban további 200 ezer adag oltóanyag érkezik az országba, 
és folytatódik a lakosság tömeges immunizációja. Bulgáriában március 29-én 4497 új koronavírus-fertőzést 
regisztráltak, így az eddig regisztrált fertőzöttek száma elérte a 333 250-et. Meghalt 203 beteg, ezzel a Covid-19-ben 
elhunytak száma 12 913-ra nőtt a mintegy 7 milliós országban. Eddig 445 547 embert oltottak be, közülük 90 327-en már 
a második dózist is megkapták. 
 

A választások előtt feloszlott a bolgár parlament 
Menetrendszerűen feloszlott a bolgár parlament az április elején esedékes választások előtt március 25-én. 
Közvélemény-kutatások alapján sokszínű, megosztott parlamentre lehet számítani a választásokat követően. A GERB 
nacionalista koalíciós partnerével, az Egyesült Hazafiak szövetséggel együtt 2017 óta vezeti az országot. Elemzők szerint 
idén is a legerősebb tömörülésként kerülhet ki a választásból. A kormánykritikus szavazók a felmérések szerint 
megosztottak több párt között. Előrejelzések szerint az ellenzéki szocialisták a második helyet szerezhetik meg a 
szavazáson. 
 

Bulgária 12,6 millió euró uniós forrást különít el munkahelymegőrzési intézkedésekre 
A bolgár kormány 24,6 millió levát (14,8 millió USD / 12,6 millió EUR) szán az EU 2014–2020 közötti Emberi Erőforrások 
Fejlesztése Operatív Programja keretében a munkahelyek megőrzését célzó intézkedésekre. Az Európai Bizottság által 
közzétett adatok szerint Bulgária koronavírus-válságból való kilábalását 438 millió euró (516,7 millió dollár) bruttó 
juttatással támogatják 2021-ben a REACT-EU kezdeményezés keretében. 
 

A bolgár kormány további 23,5 millió eurót különített el a koronavírusos megbetegedések gyógyszeres kezelésére 
A bolgár kormány további 46 millió levát (27,8 millió dollár / 23,5 millió euró) különített el a COVID-19 kezelésében 
használt Remdesivir nevű gyógyszer beszerzésére. Ezzel a gyógyszer megvásárlására fordított összes kormányzati 
kiadás 90 millió levára nőtt, amely mintegy 100 000 adag megvételére elegendő. 
 

Bulgária ingatlanpiaca stabil maradt a koronavírus-válság ellenére 2020-ban 
A bulgáriai ingatlanpiac tavaly stabil maradt a koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére, a lakóingatlan-árak tovább 
nőttek, bár a válság előtti mértékhez képest lassabban. A piacot a kamatlábak folyamatos csökkenése és a 
jelzálogkölcsönök iránti viszonylag magas kereslet támogatta. A lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is Szófiában és 
az ország többi nagyobb városában volt a legjelentősebb, de a járvány miatt nőtt a kereslet a nagyvárosok melletti 
falvakban, a hegyekben és a Fekete-tenger partján fekvő ingatlanok iránt is. 
 

Bulgária bruttó külföldi adóssága éves szinten 6,5%-kal nőtt január végére 
Bulgária bruttó külföldi adósságállománya január végén 37,6 milliárd eurót (44,5 milliárd dollárt) tett ki, ami éves 
összehasonlítás alapján 6,5%-os növekedést jelent. A január végi bruttó külföldi adósság a 2021-re prognosztizált bruttó 
hazai termék (GDP) 58,4%-ának felelt meg. 
 

53%-kal esett vissza a külföldi turistaérkezések száma Bulgáriában februárban 
A Bulgáriába látogató külföldi turisták száma éves szinten 52,6%-kal 240 900-ra csökkent 2021 februárjában. Az EU 
tagállamaiból érkező külföldiek a nemzetközi látogatók 40,7%-át tették ki, mely 56,4%-kal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. 
 
FORRÁS: 
http://www.atv.hu/ 
https://ma7.sk/ 
https://seenews.com/ 
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Csehország 

 
Talán az utolsó lezárás következik Csehországban 
Csehországban április 11-ig újra meghosszabbítják a március 28-án lejáró szükségállapotot – döntött a cseh parlamenti 
alsóház pénteken. A különleges jogi helyzetet hivatalosan a kormány fogja kihirdetni vasárnap. Az Andrej Babis vezette 
kormány a szükségállapot egy hónapos meghosszabbítását kérte, de az egész napos vita után a képviselők a kormányt 
kívülről támogató kommunista párt kompromisszumos javaslatát fogadták el. Ennek alapján a szükségállapot, 
amelynek fenntartását a kormány a koronavírus-járvány elleni óvintézkedésekkel indokolta, még két hétig lesz 
érvényben. 
 
Helikopterbalesetben elhunyt a leggazdagabb cseh üzletember 
Meghalt egy alaszkai helikopterbalesetben Petr Kellner cseh milliárdos üzletember, a Forbes magazin szerint a 
leggazdagabb cseh – jelentette hétfőn a The New York Times című lap és Kellner pénzügyi csoportja. Korábbi hírek 
szerint a helikopter szombaton kora este zuhant le, a balesetben öt ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Az 
amerikai szövetségi légügyi hatóság tájékoztatása szerint az Eurocopter AS50 típusú gépet Butte városka közelében 
érte a katasztrófa, egyelőre nem tudni, hogy miért.  
 
Javul a járványhelyzet Csehországban 
Folytatódik a járványhelyzet javulása Csehországban – derült ki az egészségügyi minisztérium kimutatásából. Pénteken 
a laboratóriumi szűrések 7654 új igazolt fertőzést mutattak ki, ami több mint kétezerrel kevesebb, mint egy hete, míg a 
csütörtöki adatoknál 300-zal alacsonyabb. A vártnál lassabban, de fokozatosan javul a helyzet a kórházakban is, ahol 
pénteken 7858 beteget kezeltek, közülük 1845 állapotát minősítették súlyosnak az orvosok. Mindkét adat alacsonyabb 
az előző napiaknál. 
 
Kiszórnák a kínaiakat és oroszokat az atomerőmű-bővítési tenderből Csehországban 
Felülvizsgálja a cseh kormány és a nemzetbiztonsági tanács az ipari és kereskedelmi minisztérium döntését, amely 
engedélyezte, hogy a Dukovany atomerőmű bővítésére kiírandó nemzetközi pályázaton az orosz Roszatom konszern is 
részt vegyen. A nyolcvanas években üzembe helyezett, a cseh állam többségi tulajdonában lévő Dukovany bővítésére 
már csak a következő, az októberi választások után felálló kormány fogja kiírni a pályázatot – közölte Karel Havlíček 
kormányfő-helyettes. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
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Egyesült Királyság 

 
Kimaradtak a brit oltási rendből a hajléktalanok 
Kimaradtak a brit oltási rendből a hajléktalanok, erre hívja fel a figyelmet a CNN londoni tudósítása. Az amerikai 
hírtelevízió megszólaltatott egy brit háziorvost, Zahid Chahuant, aki szerint meghökkentő, hogy az egészségügyileg 
veszélyeztetett csoportnak minősülő otthontalanok nincsenek a kormányzat prioritási listáján. "Ezek az emberek 43-44 
éves koruk körül meghalnak, olyan rosszak az életkilátásaik". Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a hajléktalanok, 
illetve azok, akik korábban hajléktalanok voltak, nagyobb eséllyel betegszenek meg a SARS-CoV2 következtében, 
lesznek súlyos tüneteik, és halnak bele a fertőzésbe. 
 
Járdán és úttesten is nyitnak a teraszok Angliában 
Az áprilisi nagy nyitásra készülnek a brit nagyvárosok azzal, hogy minél több helyen teszik lehetővé a szabadtéri 
vendéglátást, ugyanis átlagosan ötből csupán két vendéglátóhely rendelkezik állandó kerthelyiséggel vagy terasszal. 
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Angliában április 12-től lehet majd szabadtéren fogyasztani, a beltéri vendéglátást május 17-től engedélyezik a tervek 
szerint. 
 
Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában 
Feloldották hétfőn Angliában a koronavírus-járvány megfékezése végett csaknem három hónapja elrendelt kijárási 
korlátozásokat – írja az MTI. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb 
utazásokra az országon belül. A januári tetőzés idején elrendelt korlátozások értelmében az Angliában élők eddig csak 
a legindokoltabb esetekben hagyhatták el otthonukat. Munkába is csak azok járhattak, akiknek otthoni munkavégzése 
nem volt megoldható. 
 
Átvérezte a brexit a gyógyítását szolgáló kötést 
A brexit ellenfelei úgy gondolták, hogy az EU és a brit kormány leghalványabb kereskedelmi megállapodása jobb lesz, 
mintha az Egyesült Királyság egyezség nélkül zuhant volna ki az unióból, ám most már úgy láthatják, hogy tévedtek. 
Még az is jobb lett volna, ha az Egyesült Királyság új kereskedelmi megállapodás nélkül szakadt volna ki az EU-ból, mint 
az az egyezség, ami végül megszületett, és betartása állandó vitát és feszültséget okoz London és Brüsszel között. 
Ahelyett, hogy a jó szándékú együttműködés alapja lenne, úgy tűnik, hogy ennek éppen ellenkezője, a felek közti 
konfliktus kiváltó oka. 
 
Már több mint 30 millió vakcinát adtak be Nagy-Britanniában 
Meghaladta a 30 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában – írja az MTI. A brit 
egészségügyi minisztérium vasárnap esti ismertetése szerint eddig 30 151 287-en kapták meg az első adagot a Nagy-
Britanniában forgalmazott két oltóanyag – a Pfizer/BioNTech vagy az Oxford/AstraZeneca vakcina – valamelyikéből. Ez 
azt jelenti, hogy egy hónap alatt tízmillióan részesültek a koronavírus elleni oltásban, ugyanis február 28-án lépte át a 20 
milliót a beoltottak száma. 
 
FORRÁS: 
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Észak-Macedónia 

 
Megérkezett az első COVAX-vakcinaszállítmány Észak-Macedóniába 
Megérkezett Észak-Macedóniába az első 24 ezer adat AstraZeneca vakcinát tartalmazó szállítmány, amelyet a nyugat-
balkáni ország a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt meg. A vakcinával a 
75 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket oltják majd be. Korábban Észak-Macedónia Szerbiától kapott ajándékba 
80 ezer adagot a Pfizer/BioNTech oltásából, amellyel az egészségügyi dolgozókat oltották be. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma március 30-ra 303-mal 127 241-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap 
alatt 41-gyel 3716-ra nőtt. 
 
Elhalasztják a népszámlálást Észak-Macedóniában 
Tizenkilenc év után tartottak volna népszámlálást Észak-Macedóniában áprilisban, ám a kormányfő és a legnagyobb 
ellenzéki párt elnökének találkozóját követően Zoran Zaev miniszterelnök bejelentette, szeptemberre halasztják a 
cenzust. A halasztás okaként a rossz járványmutatókat, valamint a védőoltások hiányát nevezték meg. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
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Franciaország 

 
Koronavírus - Franciaországban súlyosbodik a járvány, a kormány kivár a korlátozásokkal 
Miközben az őszi hullám tetőzéséhez közelítenek a koronavírus-járvány kórházi mutatói Franciaországban és a 
szakemberek újabb korlátozásokat szorgalmaznak, Emmanuel Macron államfő egyelőre még nem szeretne a "harmadik 
utasnak" nevezett kormánystratégián változtatni, de nem zárt ki a közeljövőben újabb szigorításokat. 
 
Rekordnagyságú volt Párizs bevételkiesése a pandémia miatt 
Tavaly 15,5 milliárd euró bevételkiesést szenvedett el Párizs és környékének vendéglátó- és szállodaipara a járvány miatt 
lecsökkent forgalom következtében a regionális turisztikai hivatal hétfői jelentése alapján.  
 
Franciaországban fokozottan ellenőrzik a korlátozások betartását a húsvéti időszakban 
A hatóságok ügyelni fognak arra, hogy a lezárt 19 megyében, köztük Párizsban csak indokolt esetben hagyják el az 
emberek a lakókörzetüket 10 kilométernél távolabb. Franciaországban a rendőrség fokozottan ellenőrzi csütörtöktől a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások betartását a húsvéti időszakban – jelentette be a belügyminisztérium.  
 
Franciaország a világörökség részévé tenné a baguette-et 
Franciaország a baguette-et, a ropogós héjú hosszúkás francia fehérkenyeret jelöli az UNESCO világörökségi listára – 
jelentette be a francia kulturális minisztérium. A tárca március 31-ig nyújthatja be a pályázatát az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO), amely a végső döntést várhatóan 2022 őszén mondja 
ki. 
 
Úszó hulladék-kollektor Lyonban 
A River'tri kikötött a lyoni Quai de Saône-nál: ez Európa első folyami hulladéklerakója. Franciaország harmadik 
legnagyobb városában mindössze két hulladékgyűjtő található. Ebből a hiányból született meg az úszó 
hulladékkollektor ötlete - méghozzá a város szívében. Mindössze fél órába telik felállítani. A helyiek pedig minden 
szombaton lerakhatják itt szemetüket ahelyett, hogy az utcákon szórnák szét. 
 
Adókedvezményt ad a nagyszülők megtakarítására a francia kormány, ha azt odaadják az unokáknak 
Adókedvezményekkel igyekszik rávenni a nagyszülőket Franciaország arra, hogy megmozgassák azt a több mint 100 
milliárd eurónyi extra megtakarítást, amit készpénzben tettek félre unokáik számára a pandémia alatt - írja a Bloomberg. 
 
FORRÁS: 
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Horvátország 

 
Horvátországban új intézkedéseket hoztak 
A zágrábi kormány április végéig kiterjesztette a gazdaságélénkítő csomagját. Azok a vállalkozók, akik a 
járványintézkedések következtében nem tudnak kinyitni, vagy nagymértékben visszaesik a forgalmuk, továbbra is 
részesülnek bértámogatásban, és az állam fedezi működési költségeik egy részét. A megyei válságstábok javaslatára 
négy megyében – Dubrovnik-Neretva, Tengermelléki-Fennsík, Károlyváros és Zágráb megyében – március 25-től 
szigorítottak az intézkedéseken. Így korlátozták a nyilvános rendezvényeken részt vevők felső létszámhatárát, és 
bezáratták a vendéglátóhelyek teraszait és kerthelyiségeit. Horvátország módosított oltási stratégiáján, és a turisztikai 
dolgozók is bekerültek az elsőbbséget élvező oltandók csoportjába. Március 30-ra 1487-tel 269 009-re nőtt a járvány 
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kitörése óta regisztrált koronavírusos megbetegedések száma, és 17-tel 5928-ra emelkedett a járvány halálos 
áldozatainak száma. 
 
Áprilistól kiváltja a karantént az oltási igazolvány a horvátoknál 
Horvátország április 1-jétől módosít határátlépési feltételein és felmenti a karanténkötelezettség alól azokat, akik 
rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy voltak már fertőzöttek. A horvát határt eddig – néhány kivétellel – csak negatív 
PCR-teszttel lehetett átlépni. Gyerekeknek hétéves korig nem lesz szükségük semmilyen igazolásra. 
 
Adósság miatt leállt a gyógyszerszállítás Horvátországban 
A legnagyobb horvát gyógyszer-nagykereskedő egy kórház kivételével az ország összes gyógyintézete számára 
leállította március 30-án a gyógyszerek szállítását 2 milliárd kuna (közel százmilliárd forint) kintlévőség miatt. Az 
egészségügyi miniszter március 31-én tárgyalóasztalhoz ül a gyógyszer-nagykereskedőkkel, és átmenti megoldást 
fognak találni a problémára. 
 
Egyes horvát benzinkutakon már bitcoinnal is lehet fizetni 
A MOL-csoport egyik tagjának, a Tifonnak a benzinkútjain már bitcoinnal és számos más kriptovalutával is lehet fizetni. 
A horvátországi Tifon benzinkutakon a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, EOS és a Dai kriptovalutákat fogadják el, a 
platformot a tranzakciókhoz pedig az Electrocoin cég biztosítja. A vállalat a Paycek nevű digitális kriptoszolgáltatóval 
állt össze, és közösen indították el a projektet, amelynek keretén belül a kriptopénzt fiat pénzre, azaz a központi bankok 
vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközre, ebben az esetben kunára lehet 
váltani. 
 
Horvátország ipari értékesítése éves szinten 1,7%-kal, havi szinten 11%-kal nőtt januárban 
Horvátország ipari értékesítése januárban havi szinten 11%-kal, éves szinten 1,7%-kal nőtt, miután decemberben éves 
szinten 6,8%-kal esett vissza. Az ipari értékesítés a külpiacokon 3,3%-kal nőtt, belföldön pedig 3,1%-kal zsugorodott éves 
összevetésben januárban. 2020-ban 7%-os volt a visszaesés. 
 
A kiskereskedelmi értékesítés volumene 3,8%-kal nőtt februárban 
Horvátország kiskereskedelmi értékesítési volumene februárban reálértéken éves szinten 3,8%-kal nőtt, miután 
januárban 0,3%-kal csökkent. Havi összehasonlítás alapján a szezonálisan és munkanappal kiigazított kiskereskedelmi 
forgalom a januári 4,2%-ot követően februárban 4,4%-kal emelkedett. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://mfor.hu/ 
http://pharmaonline.hu/ 
https://techworld.hu/ 
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/11185-coronavirus-croatia-1-487-new-cases-of-covid-19-
across-croatia-17-fatalities-in-past-24-hours 
 

Koszovó 

 
Megkezdődik az oltakozás Koszovóban 
Március 29-én megérkezett Koszovóba az első, 24 ezer adag AstraZeneca védőoltást tartalmazó vakcinaszállítmány, 
amelyet a nyugat-balkáni ország a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt 
meg, így a térségben utolsóként Koszovóban is megkezdődhet az oltakozás. Március 30-án már meg is kezdték az 
egészségügyi dolgozók és a 80 éven felüliek beoltását. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 30-ra 774-
gyel 88 715-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt néggyel 1848-ra nőtt.  
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https://www.borsonline.hu/ 
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Lengyelország 

 
Módosít az oltási terven Lengyelország 
Lengyelországban áprilistól gyorsítanak a koronavírus elleni oltási kampányon, a módosított stratégia szerint a lakosság 
születési éve szerinti, majd általánosan, mindenkire kiterjedő oltására állnak át – jelentették be kedden a 
járványkórházzá átalakított varsói nemzeti stadionban megtartott sajtóértekezleten. 
 

Orvosokat, ápolókat importálnak a lengyelek 
A lengyel egészségügy is jelentős munkaerőhiánnyal küzd, ám a szomszédos Fehéroroszországból sok orvos, ápoló 
költözött át a hazájában kialakult embertelen állapotok miatt. Igaz, hogy Európában sem volt elég eszköz a 
koronavírusjárvány ellen, de a kormányok legalább igyekeztek segíteni az egészségügynek. Eközben 
Fehéroroszországban semmit nem tettek – mondta egy Lengyelországba vándorolt orvos a gazeta.pl cikke szerint. 
Rengeteg belorusz orvos meghalt, például azért, mert védőruhát csak egyet kaptak egy hónapban. 
 

Lengyelország az összes schengeni országra kiterjeszti a karantén- és tesztkötelezettséget 
Az összes schengeni országból érkező utasnak negatív koronavírustesztet kell bemutatnia keddtől Lengyelország 
határain, máskülönben tíznapos házi karanténba irányítják őket – jelentette be hétfőn Piotr Müller varsói 
kormányszóvivő, aki az intézkedést azzal indokolta, hogy Németországban és más európai országokban jelentősen 
gyorsul a járvány terjedése. 
 

FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.index.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegróban alig jelentkeznek az oltásra 
Egyelőre kevesen jelezték, hogy felvennék valamely koronavírus elleni védőoltást Montenegróban, a hivatalos adatok 
szerint eddig a lakosság 11,3 százaléka regisztrált. A 620 ezres Adria-parti országban eddig 14 850-en kapták meg 
valamely oltóanyag legalább első adagját, ami 2,4 százalékos átoltottságot jelent. A hétvégén megérkezett Koszovóba 
a COVAX-program keretében megrendelt első, 24 ezer adag AstraZeneca védőoltást tartalmazó vakcinaszállítmány. A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 30-ra 335-tel 90 418-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig egy nap alatt 11-gyel 1256-ra nőtt.   
 

Éves szinten 28,3%-kal csökkent Montenegró külkereskedelmi hiánya 2021 első két hónapjában 
Montenegró kereskedelmi hiánya éves szinten 28,3%-kal csökkent, 192,7 millió euróra (226,2 millió dollár) 2021 első két 
hónapjában. Az export 1,6%-kal 60,2 millió euróra, míg az import 23,4%-kal 252,9 millió euróra esett vissza. Montenegró 
legfontosabb exportpiacai 2021 első két hónapjában Szerbia (16,5 millió euró), Szlovénia (4,9 millió euró) és 
Magyarország (4,5 millió euró) voltak. A Szerbiából származó behozatal értéke 49,5 millió eurót, a Németországból 
származó 27,9 millió eurót, az Olaszországból származó import értéke pedig 13,7 millió eurót tett ki. 
 
A montenegrói kormányzat adóssága csökkent 2020 negyedik negyedévében 
Montenegró központi államadóssága 3,458 milliárd euróra (4,07 milliárd dollárra) csökkent 2020 végére, a szeptember 
végi 3,665 milliárd euróhoz képest. A központi államadósság a 2020-ra becsült bruttó hazai termék (GDP) 82,48%-ának 
felelt meg. 
 
FORRÁS: 
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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.  
2021. március 28. 00:00 órai hatállyal Csehországot és Szlovákiát magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet), 
Ausztria Tirol tartományát pedig rizikóterületnek nyilvánítják. A változás következtében az említett időponttól kezdve 
lehetővé válik ezekről a területekről is a beutazás Németországba. 
 
Merkel nem örül annak, ami Németországban zajlik 
A német kancellár szerint országos kijárási korlátozást kellene bevezetni Németországban. Angela Merkel szerint a 
tartományi miniszterelnökök nem tesznek eleget a polgárok védelme érdekében. A 16 szövetségi tartomány 
miniszterelnöke és a központi kormányzat között még március elején jött létre megállapodás azokról a rendkívüli 
intézkedésekről, amelyeket helyi szinten be kell vezetni ott, ahol a koronavírus-fertőzöttek száma százezer főre vetítve 
meghaladja a százat. A kancellár szerint ezeket a vészfékeket nem húzták be mindenütt, annak ellenére, hogy a járvány 
terjedésének üteme ezt mostanára szinte az összes tartományban indokolttá tenné. 
 
Koronavírus: új, a vakcináknak ellenálló vírusmutációktól tart a német kancelláriaminiszter 
Erősödik az új típusú koronavírus által okozott betegségtől (Covid-19) védő vakcináknak ellenálló vírusváltozatok 
megjelenésének veszélye, ha a napi új fertőződések számának gyors emelkedése mellett halad előre az oltási kampány 
- mondta a német kancelláriaminiszter. Helge Braun kifejtette, hogy ha az oltási kampánnyal párhuzamosan "ismét 
sebesen emelkedik a fertőződések száma, erősödik a veszély, hogy a következő vírusmutáció immunis lesz az 
oltóanyagra". Ebben az esetben "megint üres kézzel állnánk, új vakcinákra lenne szükség, és kezdhetnénk elölről az 
oltást". Ezt "minden körülmények között meg kell akadályozni" - mondta a miniszter. 
 
Szerdától nem oltják a 60 év alattiakat az AstraZeneca vakcinájával 
A 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni AstraZeneca-
féle védőoltások használatát Németországban - jelentette be Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben. Az új 
szabályt szerdán vezetik be az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző 
betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - ajánlására.     
 
Németországban mérsékelték az idei gazdasági növekedési várakozásokat 
A járvány elhúzódása és súlyosbodása folytán a tekintélyes kutatói műhelyek sorra mérsékelték az ország gazdasági 
növekedésére vonatkozó korábbi várakozásaikat. A münchenihez hasonlóan – az ősszel jelzett 4,0-ről 3,0 %-ra – a kölni 
IW, továbbá a berlini DIW gazdaságkutató intézet is mérsékelte korábbi előrejelzését, ami megegyezik a szövetségi 
kormány prognózisával, s alig marad el a kormány mellett működő független szakértői tanács (a korábban jelzettnél 
ugyancsak jóval alacsonyabb) növekedési várakozásától. 
 
Több mint egy éves csúcsra ugrott márciusban a német infláció 
A várakozásoknak megfelelően 13 havi csúcsra nőtt márciusban az infláció Németországban elsősorban az energiaárak 
emelkedése miatt a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzes adatokon alapuló kedden publikált 
kimutatása szerint. Márciusban éves bázison az elemzői várakozásokkal megegyező 1,7 százalékkal emelkedtek a 
fogyasztói árak Németországban a februári 1,3 százalékos éves áremelkedés után. 
 
Tíz éve nem látta ilyen kedvezően az exportkilátásokat a német ipar, mint most 
Tíz éve a legmagasabb értékre emelkedett márciusban az Ifo gazdaságkutató intézetnek a német feldolgozóipar 
exportvárakozásait számszerűsítő indexe. A feldolgozóipari vállalatok exportkilátásait tükröző index az Ifo felmérésében 

https://berlin.mfa.gov.hu/news/utazasi-tanacsok-2020-03-18
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/merkel-nem-orul-annak-ami-nemetorszagban-zajlik-3649126/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210328/koronavirus-uj-a-vakcinaknak-ellenallo-virusmutacioktol-tart-a-nemet-kancellariaminiszter-476138
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210330/merkel-bejelentette-szerdatol-nem-oltjak-a-60-ev-alattiakat-az-astrazeneca-vakcinajaval-476544
https://mkik.hu/hirek/nemetorszagban-mersekeltek-az-idei-gazdasagi-novekedesi-varakozasokat
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210330/tobb-mint-egy-eves-csucsra-ugrott-marciusban-a-nemet-inflacio-476490
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210329/tiz-eve-nem-latta-ilyen-kedvezoen-az-exportkilatasokat-a-nemet-ipar-mint-most-476212


az előző havihoz képest 11,9 ponttal 24,9 pontra emelkedett márciusban. Legutóbb ennél magasabban 2011 januárjában 
állt a mutató értéke. 
 
A V4 gazdasági jelentősége 
A Tagesspiegel német napilap Németország és a visegrádi országok külkereskedelmét Németország és Kína 
külkereskedelmével összehasonlító, pozitív hangvételű cikket közölt. A visegrádi országok nagyobb részesedéssel 
rendelkeznek Németország külkereskedelmében és nagyobb szerepet játszanak az ország gazdaságának 
stabilizálásában a koronaválság alatt, mint Kína”.  A Németország és Kína közötti áruforgalom volumene 212 milliárd 
euró volt 2020-ban, ami a teljes német külkereskedelmi áruforgalom 9,5 százalékát jelenti, míg a visegrádi országokkal 
folytatott kereskedelem volumene egyharmaddal többet, 286 milliárd eurót tett ki, ami 12,8 százaléknak felel meg. 
 
Özönlenek a német turisták Mallorcára 
Turisták ezrei repültek Mallorcára a húsvéti szünet kezdetén annak ellenére, hogy anyaországaikban mindenkit arra 
kérnek, tartózkodjon az utazástól. Csak Németországból 60 repülőgép érkezett a Baleár-szigeteki spanyol tartomány 
fővárosába, Palma de Mallorcába. Miközben Németországban sokkal magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya, a 
húsvéti ünnepek alatt mintegy 40 ezer német turistát várnak Mallorcára. Az aggodalmaskodó helyieket azzal 
nyugtatgatják, hogy negatív teszt nélkül egyetlen német sem szállhat fel a szigetre tartó repülőre. Sokan azonban 
igazságtalannak tartják, hogy míg a spanyolok a szigorú korlátozások miatt saját országukon belül sem utazgathatnak, 
addig a külföldi turistákat beengedik. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com  
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Olaszország 

 
AstraZeneca-t kapott a 73 éves Mario Draghi 
Roberto Speranza egészségügyi miniszter bejelentése szerint a külföldről érkezőket, köztük az EU-s állampolgárokat is 
tesztelik belépéskor Olaszországban, majd ötnapos kötelező karantén vár rájuk. Az intézkedés a tavaszi szünet egész 
időszakára érvényes. Sajtóértesülések szerint a hónapok óta zárlat alatt lévő Milánóból több ezren indulnak repülővel a 
Kanári- és a Baleár-szigetekre. Az olasz szállodások és vendéglátósok szövetsége elfogadhatatlannak nevezte, hogy 
külföldre szabadon lehet utazni, miközben az országban tilos az egyik tartományból átmenni a másikba. Április 3. és 6. 
között Olaszország egész területén a legszigorúbb korlátozások lesznek ismét érvényben. A 73 éves Mario Draghi 
miniszterelnök és felesége kedd reggel a római Termini-pályaudvarnál működő oltóállomáson kapott AstraZeneca-
vakcinát. 
 
Büntetnék az olaszok az oltást megtagadó orvosokat 
Jogi eszközök alkalmazását jelentette be a koronavírus elleni oltásra nemet mondó egészségügyi dolgozókkal szemben 
Mario Draghi miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján, és közölte azt is, hogy április végéig nem várható enyhítés az 
országos járványkorlátozásokban. Mario Draghi bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás 
nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.  "A kormány intézkedik: az igazságügy-miniszter 
már a megfelelő rendelkezésen dolgozik" - hangoztatta Mario Draghi.  
 
Az olasz kórházak megkezdik a Szputnyik V vakcina kísérleti alkalmazását 
Róma és Milánó fertőző betegségekre szakosodott kórháza is elindítja a Szputnyik V orosz vakcina kísérleti 
alkalmazását. A római és milánói kórházban a Szputnyik V hatékonyságát tanulmányozzák a különböző brazíliai, dél-
afrikai és nagy-britanniai vírusmutációval szemben. Kísérletezik a vegyes vakcinázást is, melyben az első dózist az 
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AstraZeneca, a másodikat a Szputnyik V védőoltásból adják be. A dél-olaszországi Campania tartomány előszerződést 
írt alá az orosz vakcina megvásárlására. A megállapodás szerint a szállítmány azonnal elindul a tartományba, ahogy az 
Európai Gyógyszerhatóság (EMA) engedélyezi a Szputnyik V használatát. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/  
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Románia 

 
Március 30-án sem kímélte Romániát a koronavírus 
Március 30-ra egy nap alatt 6204 új koronavírusos megbetegedést jelentettek több mint 40 ezer koronavírusteszt 
elvégzését követően. Az új esetekkel 946.647-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában. 
13 257 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 1405-öt az intenzív osztályon. Újabb 175 fertőzött halálát 
okozta a koronavírus Romániában, és ezzel 23 409-re nőtt a halálos áldozatok száma. Romániában meghaladta a 2 
milliót a beoltottak száma. 
 
Romániában szigorították a korlátozásokat a fertőzöttebb településeken 
A március 25-én elfogadott járványügyi intézkedések értelmében azokon a településeken, ahol az utóbbi két hétben az 
újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya meghaladta a lakosság négy ezrelékét, hétvégén (pénteket is 
beleértve) 20 óra után már csak indokolt esetben szabad utcára lépni, az üzleteknek pedig 18 órakor be kell zárniuk, de 
hétköznap marad a 21 órás záróra és a 22 órakor kezdődő, hajnali 5 óráig tartó kijárási tilalom. Négy ezrelékes fertőzési 
ráta felett bezárnak az edzőtermek. Ahol a fertőzési ráta a 7,5 ezreléket is meghaladja, a hét minden napjára kiterjesztik 
a kibővített kijárási tilalmat és a nyitvatartás korlátozását. A járvány lassulása esetén csak akkor oldják fel a 
korlátozásokat, ha a fertőzési ráta 7, illetve 3,5 ezrelék alá csökken. A húsvéti ünnepek idején országszerte feloldják a 
kijárási tilalmat. Az intézkedések ellen országszerte tiltakozó megmozdulásokat szerveztek március 29-re virradóra. 
 
Nagyot nőtt a román államháztartási hiány 
A román konszolidált államháztartási hiány elérte a román bruttó hazai termék (GDP) 1,14 százalékát február végén, a 
tavalyi év első két hónapjában jegyzett 0,73 százalékos deficithez képest. Az első hónap után a hiány 0,33 százalék volt. 
A szaktárca közlése szerint januárban és februárban 4,18 milliárd lej (853,54 millió euró), a GDP 0,37 százaléka maradt a 
gazdaságban a koronavírus-járvány elleni védekezésre. Az államháztartás bevételei 4,1 százalékkal nőttek a tavalyi év 
első két hónapjához mérten, ugyanakkor a kiadások 11 százalékkal emelkedtek. 
 
Tavaly 58 százalékkal nőtt a román agrár külkereskedelmi mérleg hiánya 
Tavaly 58,1 százalékkal, 1,937 milliárd euróra nőtt a román agrár külkereskedelmi mérleg hiánya, miután csökkent a búza 
és a kukorica kivitele. Az agrárexport értéke tavaly 2,9 százalékkal, 6,99 milliárd euróra csökkent, ugyanakkor a 
behozatalé 6 százalékkal, 8,92 milliárd euróra emelkedett. A kivitel csökkenése főleg a búza, a kukorica, a napraforgó 
mag és a szójabab exportja visszaesésének tulajdonítható. Tavaly rossz évet zárt a román agrárium a szárazság miatt, 
ami az agrár külkereskedelem mérlegében is éreztette hatását. 
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Spanyolország 

 
Húsvétkor is oltanak Spanyolországban 
A koronavírus elleni védőoltások beadása a húsvéti ünnepek alatt sem áll le Spanyolországban – jelentette be Carolina 
Darias egészségügyi miniszter szerdán sajtótájékoztatón Madridban. A szaktárca összesítése szerint eddig 8,5 millió 
adag vakcina érkezett a dél-európai országba, 6,6 millió ember az első, 2,2 millió már mindkét dózist megkapta. 
Húsvétkor nem lehet utazni a tartományok között, az éjszakai kijárási korlátozás nem kezdődhet sehol este 23 óránál 
később, és nem érhet véget reggel 6 óra előtt. Zárt nyilvános helyeken legfeljebb négyen, szabadtéren legfeljebb hatan 
gyülekezhetnek. A korlátozó intézkedések betartásának garantálására fokozzák az ellenőrzéseket, amelyhez 
országosan több mint 64 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak.  
 
A kijárási tilalom után indul az élet Madridban 
Péntek este van a madridi Puerta del Solon. Három fiatal cipeli a rumot tartalmazó táskákat. Sietnek. Tizenegy óra van, 
ez a kijárási tilalom kezdetét és a bárok bezárását jelenti a madridi közösségben. Az utca viszont nem úgy néz ki, mintha 
kijárási tilalom lenne egy világjárvány közepén. Spanyolország fővárosa a világjárvány közepette egy igazi oázis a partik 
számára. Csak 2021 tizenegy hétvégéjén a Városi Rendőrség 3761 bulit számolt fel olyan otthonokban és helyiségekben, 
amelyekben nem tartották be a korlátozásokat. A hatóságok tudják, hogy ez az adat csak a jéghegy csúcsa. Az éjszakai 
életet leginkább lazán korlátozó madridi közösségben a fertőzöttség a múlt hét óta növekszik, elérte a 241,12 esetet 100 
ezer lakosra vetítve. 
 
Spanyolországban az AstraZenecát elutasítók nem kapnak oltást 
A spanyol egészségügyi minisztérium szerint a Covid-19 elleni vakcina adagok szűkössége miatt, aki elutasítja a brit-
svéd cég gyógyszerét, az nem kap oltást. Az egészségügyi hatóságok üzenete rendíthetetlen: annak ellenére, hogy az 
AstraZeneca oltás beadása után trombotikus szövődményeket észleltek, ezek nem gyakoribbak, mint a lakosság 
körében általánosságban. Az európai országok többségében az emberek nem választhatják meg az oltóanyagot. 
Spanyolországon kívül Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban vagy Belgiumban sincs erre 
lehetőség.   
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Skandináv országok 

 
Egyre többen kerülnek az intenzívre Svédországban 
Kilenc százalékkal növekedett Svédországban a Covid–19 betegséggel intenzív osztályra kerülők száma az előző héthez 
képest – közölték a svéd egészségügyi hatóságok kedden. Péntek óta a koronavírus-járvány harmadik hullámával küzdő 
skandináv országban 16 427 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, míg az azt megelőző hét azonos időszakában számuk 
14 063 volt. 
 
Svédország 2023-ra készpénzmentessé válhat 
Svédország 2023-ra készpénzmentessé válhat, Kína pedig már a 2022-es téli olimpiai játékokon megismertetheti a 
világgal az első digitális jegybankpénzt. Az euroövezeti felnőttek közel 50 százaléka már most is a digitális fizetést 
részesíti előnyben, többek között a koronavírus-világjárvány, valamint az e-kereskedelem felfutása miatt. 
 
Svédország a világ leggyorsabb elektromos hajóját építi 
A svéd Candela hajógyártó olyan elektromos személyszállító hajót fejleszt, amely a világon a leggyorsabbá válhat. A P-
30-at úgy tervezik, hogy a valaha gyártott leggyorsabb, teljesen elektromos személyszállító hajó legyen. Az alkotók úgy 
gondolják, ezzel sikerülhet leváltani a dízelkompokat, így vizet és a levegőt. A hajó mérete 12 méter hosszú lesz, amiben 
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30 utas számára elegendő hely áll majd rendelkezésre. A két 60 kW-os villanymotornak köszönhetően körülbelül 37-46 
km/órás sebességgel haladhat. 
 
Norvégia továbbra sem olt az AstraZenecával 
A norvég egészségügyi hatóságok pénteken közölték, hogy három héttel meghosszabbították az AstraZeneca-
védőoltás használatának felfüggesztését, míg jobban kivizsgálják a trombózisos eseteket. 
 
AstraZeneca-oltás: Svédországban megint kapják majd az idősek 
Dánia három héttel meghosszabbítja az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga alkalmazásának a felfüggesztését – 
közölte a koppenhágai kormány. Tanja Erichsen, a dán gyógyszerfelügyelet igazgatója azt mondta: egyelőre nem lehet 
kizárni az összefüggést az oltóanyag és az oltás után fellépő, Erichsen által nagyon szokatlannak nevezett tünetek között 
– írta a távirati iroda a Reuters nyomán. 
 
Egyre többen alkalmazzák a precíziós technológiákat Dániában 
Komoly növekedést tapasztalt a precíziós gazdálkodás terén a dán Food Nation Intézet. A szakértők szerint technológia 
nagy fejlődést hozott az évek során, javította a hatékonyságot és növelte a hozamot. A Food Nation Intézet szerint a 
modern dán mezőgazdaság túllépett a korlátozott mennyiségű termőföld okozta hátrányokon: 1990 óta a gazdálkodók 
csaknem harmadával növelték a termésmennyiségüket. Ez annak az eredménye, hogy a gazdálkodók a legújabb 
igyekeznek lépést tartani a technológiai fejlődéssel. 
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Szerbia 

 
Nőtt a kórházi kezelésre és a gépi lélegeztetésre szoruló koronavírusos betegek száma Szerbiában 
Szerbiában március 30-ra egy nap alatt 18 528 tesztet végeztek és 5 471 új fertőzöttet azonosítottak. Kórházi kezelésre 
7 205 koronavírusos beteg szorul, 89-cel több, mint egy nappal korábban, 276 beteget lélegeztetnek, 24-gyel többet, 
mint előző nap. 39-en hunytak el a COVID-19 szövődményei miatt, ezzel 5 270-re emelkedett a koronavírus okozta 
elhalálozások száma. A járvány kitörése óta az országban összesen 3 406 642 tesztet végeztek és eddig 595 489 
fertőzöttet azonosítottak. 
 
Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok voltak a határokon 
Szerbiában ingyenes és előzetes regisztráció nélkül is fel tudták venni a hétvégén a koronavírus elleni védőoltást 
külföldiek is. A szerb kormány lehetővé tette, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát akár külföldiek is 
megkapják a kijelölt oltópontokon, és azokból az országokból, ahol lassan halad az oltakozás, tömegesen érkeztek 
emberek, így óriási sorok alakultak ki Szerbia határain. Zajlik a menekültek és a menedékkérők oltása Szerbiában, 
Európában az ország az elsők között van, ahol a menekülteket és a menedékkérőket is beoltják. Jövő hétvégén kezdik 
meg a vendéglátóiparban és idegenforgalomban dolgozók beoltását. 
 
Újabb állami támogatás kkv-knak Szerbiában 
A szerb gazdaságügyi minisztérium pályázatot hirdetett a kis-, közép- és mikrovállalkozásoknak, valamint a 
szövetkezeteknek vissza nem térítendő támogatásra, amely a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzési 
támogatásáról szóló program keretében valósul meg. A vissza nem térítendő keretösszeg 1,55 milliárd dinár. A program 
kedvező hitelek és vállalkozásonként 5 millió dinárig terjedő vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A pályázat a 
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig tart, de legkésőbb december 31-ig. 
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Az év végéig több mint 30.000 digitális tanterem lesz Szerbiában 
A szerb kormány az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) közreműködésével 30.000 
digitális tanterem felszereléséhez biztosított eszközöket. Az ország hosszútávú tervei között szerepel a digitális oktatás 
stratégiai és szabályzási kereteinek a kiszélesítése, a tanárok digitális technológiákkal való erősítése, az együttműködés 
és a kapcsolatok ösztönzése, valamint az iskolák és tanárok számára a digitális eszközök biztosítása. 
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Szlovákia 

 
Közel 100-an meghaltak, alig csökkent a fertőzöttek heti maximuma Szlovákiában 
Március 30-án 11 407 PCR-tesztet vizsgáltak ki, melyek közül 1 855-öt tett ki a pozitívak száma. Ez 16,26%-os pozitivitást 
jelez, ami viszonylag jó, de az elmúlt napokban volt már alacsonyabb is. 95-tel nőtt a járvány igazolt halálos áldozatainak 
száma, így már 9 719-en vannak azok, akiknek a halálát a fertőzés szövődményei okozták. 16 119 személyt oltottak be 
március 30-án, ezzel már 698 451 azok száma, akik legalább az első oltást megkapták. 
 
Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő 
Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós válság 
miatt. Elfogadta Igor Matovic szlovák kormányfő lemondását Zuzana Caputová államfő március 30-án, majd Eduard 
Heger eddigi pénzügyminisztert bízta meg az új kabinet megalakításával. A miniszterelnöki székből közel egy év 
kormányzás után távozó Igor Matovic március 28-án jelentette be, hogy a kormányválság rendezése érdekében lemond 
a kormányfői posztról, illetve kormánytisztséget cserél Eduard Heger pénzügyminiszterrel. A pozsonyi kormány ezt 
követően március 30-án határozott saját feloszlatásáról, és ennek a ténynek a bejelentésével a négypárti szlovák 
kormánykoalíció bizalmát élvező Eduard Hegert javasolta a kormányfői posztra. 
 
Mikulec: Megerősítettük a szlovák-magyar együttműködést 
Szlovákia és Magyarország megerősíti az együttműködést a krízishelyzetek kezelése kapcsán. Komáromban találkozott 
Roman Mikulec szlovák és Pintér Sándor magyar belügyminiszter. A találkozón szó esett a határokon fennálló helyzetről, 
a járványról, a migrációról és a menekültek helyzetéről is. Közösen támogatják a V4 szakértői csoport létrehozását a 
visszafogadások kapcsán. Ennek létrehozásáról ezen a héten egyeztek meg videokonferencia keretében Szlovákia, 
Csehország, Lengyelország és Magyarország államtitkárai. 
 
Szlovák-magyar együttműködés – turisztikai kínálat 
Szlovák-magyar együttműködésben bővítik a turisztikai kínálatot Gácson és Salgótarjánban, a szlovákiai községben és 
a Nógrád megyei városban kialakítják Csontváry Kosztka Tivadar és Mustó János festőművészek emlékházait is. A 
Nógrád egyedi kultúrtörténeti értékeit bemutató fejlesztésre az Interreg pályázat segítségével 735 ezer eurót 
fordítottak. 
 
Szlovákiai autópiac: A február már jobb volt 
Az évközi 50,6 százalékos visszaesést felmutató januárt egy lényegesen jobb hónap követte a szlovákiai autópiacon. 
Februárban ugyanis 5535 új személyképkocsi talált gazdára, ami „csak” 23,3 százalékkal marad el a tavalyi év azonos 
hónapjától. A 2 hónap évközi összehasonlítása azonban még mindig rendkívül kedvezőtlen képest mutat: 2021-ben 
8860, 2020-ban 13 953 eladott autó, tehát -36,5 százalék. 
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Indul a szlovák fintech hub 
A koronavírus-járvány aktuális hullámának kellős közepén indult el a szlovák Fintech Hub. Az intézményt a Mastercard 
és a Vacuumlabs hozta létre. A Hub szerint a szlovák fejlesztőkre érdemes alapozni, ezért tartották fontosnak, hogy 
fintech fókuszú startupokat segítő intézmény jöjjön létre. Az első csoport résztvevőit máris keresik, legyen szó 
startupokról vagy növekedni vágyó friss vállalkozásokról. Akár a szükséges pénzügyi licencek megigénylésében is 
segítenek a máshol már működő cégeknek. A pozsonyi székhelyű Hub a teljes közép-kelet-európai térség kapujaként 
képzeli el magát a nyugatabbi fintech cégek számára. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia március 29-től szigorított határátlépési feltételein 
Március 29-től a szlovéniai beutazáskor a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet 
valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban végeztek el. Mostantól mindazoknak, akik nem rendelkeznek 
PCR-teszttel, 10 napig tartó kötelező hatósági karanténba kell vonulniuk. Az új határrendelet szerint az összes volt 
jugoszláv tagállam is vörös listára került, és a szlovén állampolgárok sem utazhatnak ezekbe az országokba.  Ljubljana 
vörös besorolásúként tartja számon valamennyi szomszédját, így Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot is. A PCR-
teszt kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az 
esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. A határ menti területeken ingatlannal és 
földdel rendelkezők és a napi ingázók hét napnál nem régebbi antigéngyorstesztet is felmutathatnak. A nemzetközi 
fuvarozókra, az átutazókra, a diplomatákra és a 13 év alatti gyermekekre, akik iskolalátogatás miatt utaznak 
Szlovéniába, nem vonatkozik a karanténkötelezettség. Ők továbbra is korlátozások nélkül léphetnek be az országba. 
 
Megbünteti Szlovénia azokat az állampolgárait, akik vörös besorolású országba utaznak 
Szlovénia megbünteti azokat az állampolgárait, akik a koronavírus-járvány megfékezésre hozott korlátozások ellenére 
vörös besorolású országba utaznak. Szlovéniában óriási felháborodást keltett a kormány rendelete. Szlovén 
állampolgárok egy csoportja, akik ingatlanokkal vagy hajókkal rendelkeznek Horvátországban, emiatt petíciót 
indítottak, amelyet eddig 3500-an írtak alá, valamint kezdeményezték az alkotmánybíróságnál a határozat 
felülvizsgálatát is. A kormány által közzétett adatok szerint március 30-ra 1080-nal több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált 
fertőzöttek száma az országban. Az elmúlt egy napban 16 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 
4040-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 515-en vannak kórházban, 105-en intenzív osztályon. 
 
Szlovénia zárlatot rendelt el 
A szlovén kormány elrendelte az országos zárlatot a húsvéti időszakra, az április 1-jétől 11-ig tartó periódusra. A 11 napra 
szóló teljes lezárás időszakában csak húsvét vasárnapján lennének enyhítések. Aznap feloldanák a lakhelyelhagyási 
tilalmat, és engedélyeznék a családi összejöveteleket legfeljebb öt felnőtt főig, a hozzájuk tartozó gyerekekkel. A 
lakhelyelhagyási tilalom mellett az iskolák ismét online oktatásra állnának át. Korlátoznák a tömegközlekedést is, és 
hétvégi, ünnepnapi menetrendet vezetnének be. A legtöbb üzletnek be kellene zárnia, a vállalatoknak és az 
intézményeknek pedig távmunkára kell átállniuk. Április 12-én ismét felülbírálják az intézkedéseket, és döntenek 
meghosszabbításukról vagy enyhítésükről. A közigazgatásban távmunkára állnak át és a kormányfő felszólította a 
vállalkozókat, hogy tegyenek ugyanígy. 
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Drága lett a szlovén munkaerő 
Az utóbbi hetekben két nagy külföldi konszern jelentette be, hogy kénytelen bezárni szlovéniai gyárait. A szlovén 
Karintiában, Slovenj Gradecben (Windischgrätz) az amerikai–ír autóülés-gyártó Adient bocsát el 430 dolgozót, míg a 
Drávavidék régióban az olasz szemüvegkészítő Safilo szünteti meg a telephelyét, és 560 ember marad munka nélkül. 
Mindkét cég a túl nagy költségekre, a gyengébb piaci keresletre, a globális szinten szükséges racionalizációra hivatkozik. 
Emellett a cégek ottani vezetői az utóbbi években erőteljesen megnövekedett minimálbért – jelenleg 1024 euró – is 
ludasnak tartják, és szerintük az elkövetkezendő hetekben, hónapokban több ilyen eset várható még szerte az 
országban. Piaci szakértők is úgy vélik, hogy az alacsony hozzáadott értékkel üzemelő, fejlesztés nélküli gyártóiparnak 
vége lesz Szlovéniában, ugyanis az ilyen vállalatoknál a munkaerő költsége a döntő, ebből a szempontból pedig jóval 
versenyképesebb államok is vannak a régióban. 
 
Szlovénia kiskereskedelmi értékesítése havi szinten 16,4%-kal, éves szinten 2,7%-kal nőtt februárban 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma 16,4%-kal nőtt havi összehasonlításban februárban, a januári havi 1,4%-os 
növekedést követően, éves szinten pedig a januári 13%-ot követően 2,7%-kal emelkedett. A kiskereskedelmi értékesítés 
így már harmadik hónapja bővült. 
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Európai Unió 

 
Újabb uniós csúcs a vakcinaválságról 
A vakcinaexport korlátozásáról tanácskoznak az uniós tagállamok vezetői a videókonferenciájukon. Orbán Viktor szerint 
rá kell venni Brüsszelt arra, hogy felpörgesse a beszerzést. Az Európai Bizottság szerdán azt javasolta, hogy korlátozzák 
az oltóanyag-kivitelt azokba az országokba, ahol magasabb az átoltottság aránya, vagy jobb a járványügyi helyzet, mint 
Európában. Olyan országba se lehetne szállítani, amely nem engedélyezi a vakcina-exportot az unió felé. 
 
EU biztos: nem lesz kötelező az uniós oltási útlevél 
Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, "zöld útlevélen", és azt is, hogy 
azt nem lesz kötelező kiváltani. Szerinte EU-n belüli oltásokkal nyárra meglesz a kollektív immunitás. 
 
Késhet az EU válságkezelése a német alkotmánybírósági vizsgálat miatt 
Később indulhatnak az Európai Újjáépítési Alap kifizetései a német alkotmánybíróság döntése miatt. A testület ugyanis 
felfüggesztette a közös hitelfelvétel ratifikálását, hogy kiderüljön, jogellenes-e a közös hitelfelvétel. A 750 milliárd eurós 
mentőcsomagot tavaly decemberben fogadták el az unió tagállamai. Ebből segítenének a válság miatt bajba jutott 
gazdaságokon. A németországi alkotmánybíróság most azt vizsgálja, hogy az alap létrehozása összhangban van-e a 
német, illetve az európai szabályokkal. 
 
Veszélyben az EU és Kína befektetésvédelmi egyezsége a szankciók miatt 
Veszélybe került az EU és Kína befektetés-védelmi egyezsége az utóbbi hetek diplomáciai feszültsége miatt. Brüsszel és 
Peking vitája az unió emberi jogi szankciói után durvult el. A kínai befektetésekben érdekelt uniós cégek szerint szükség 
lenne az egyezségre. 
 
Covid-válság: az Európai Unió segít szomszédinak 
Az EU azt ígérte, segíti a szomszédos partnerországokat a pandémia idején. Ez nem csak vakcinaszállítást jelent. 3 
milliárd eurós sürgősségi hitelt is nyújt – makroszintű pénzügyi támogatást - 10 szomszédos országnak, amelyeket 
keményen sújt a válság. Moldova Európa egyik legszegényebb országa, az EU szomszédja. Keményen sújtotta a 
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koronavírus. Ennek egyik példája ez a völgyes vidék, ahol a gazdák, akik büszkék a tejiparukra, dupla csapást szenvedtek 
el: a szárazság és a pandémia a tönk szélére juttatta őket. 
 
Áprilistól meglódulhat az eurózóna gazdasága 
A járványhelyzettől függ az eurózóna gazdaságának gyors talpra állása, a kilátások azonban egyelőre nem túl biztatóak. 
A vakcinagyártás felfuttatása érdekében az Európai Bizottság egyeztet több száz gyártóval.  
 
Közel százmilliárd euróra pályázhatnak Európa innovátorai 
A fenntartható gazdasági növekedéshez elengedhetetlen az innováció, ebben az Európai Unió és Magyarország között 
nagy az egyetértés, és olyan célként kezelik, amelyre érdemes jelentős forrásokat fordítani.  
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FÁK-térség 

 
Oroszország oltóanyaghiánnyal küzd 
Az oroszok a Szputynik-V koronavírus elleni oltóanyagot a latin-amerikai, az afrikai és az európai országokba nagy 
fennhanggal exportálják, mint „az egész emberiség vakcináját”, de csendben szerzik be az ehhez szükséges eszközöket, 
hogy ellássák a saját lakosságot– írja a The New York Times. A Dél-Koreából és Indiából érkező, várhatóan a következő 
hetekben és hónapokban megnövekedő behozatal hozzájárulhat ahhoz, hogy Oroszország leküzdje a hazai oltások lassú 
folyamatát. 
 
Kínában is gyártani fogják a Szputnyik V-t 
Az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó, és külföldi gyártását menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési 
Alap (RFPI) hétfőn több mint 30 millió ember beoltásához elegendő Szputnyik gyártásáról állapodott meg a Shenzhen 
Yuanxing Gene-tech kínai vállalattal. A termelés várhatóan májusban indul be. 
 
Oroszország jelentősen növeli a drágakövek kitermelését 
Idén négyszeresére növeli az alexandrit termelését és 20 százalékkal a smaragd kitermelését az orosz állam által 
működtetett Rostec. Tavaly 10 százalékkal esett vissza a smaragd utáni kereslet, így a cég csupán 150 kilogrammot 
termelt abból. Idén viszont 20 százalékkal emelik a kitermelést, ezt körülbelül 30 kilogramm plusz smaragdot jelent. 
 
A BelAZ 60%-kal növelné exportját 2021 Q1-ben 
A fehérorosz Belta hírügynökség információi alapján az egyik legnagyobb belorusz nehéz teherautó gyár jelentős 
mértékű, közel 60%-os exportnövekedést tűzött ki célul ez év első negyedévében.  
 
Ukrajna 23,5 M tonna kukorica exportját tűzte ki célul ebben a piaci évben 
Az Ukrinform hírügynökség a Gazdasági, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Fejlesztési Minisztérium információi alapján 
tájékoztat arról, hogy Ukrajna ebben a piaci évben 17,5 M tonna búza és 23,5 M tonna kukorica exportját tűzte ki céljául.  
 
A pandémiás helyzet romlása miatt újra távoktatást rendeltek el Nur-Szultán iskoláiban 
A Regnum hírügynökség beszámolója szerint a romló Covid-19 helyzet miatt újra elrendelték a kazah fővárosban a 
távoktatásra való átállást a város oktatási intézményei számára.   
 
Kirgizisztán könnyítene az EU-ból és Oroszországból származó gyógyszerek regisztrációján 
A kirgiz hatóságok szerint meglehetősen nehézkes a jelenlegi szabályozások szerint az EU-ban és Oroszországban 
készülő gyógyszerek engedélyeztetési, regisztrációs folyamata az országban, melynek köszönhetően sok gyártó elveszti 
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érdekeltségét. Ennek közvetlen hatása érzékelhető a gyógyszerek magas árában. Ezen változtatna a kirgiz vezetés 
Artyom Novikov első miniszterelnök-helyettes bejelentése alapján.  
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Kína 

 
Újabb lépést tett Kína, hogy végleg bekebelezze Ázsia pénzügyi központját 
A kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága kedden egyhangúlag megszavazta a hongkongi választási törvény 
módosításáról szóló tervezetet, amely alapján a hongkongi törvényhozói tanács a város lakói által megválasztott 
tagjainak száma jelentősen csökken - jelentette internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című 
hongkongi lap. A kedden elfogadott tervezet alapján a hongkongi kormányzót kijelölő választási bizottság 40 tagot 
delegálhat majd a hongkongi törvényhozói tanácsba, amelynek létszámát 70-ről 90-re bővítik. A zömében Peking-barát 
tagokból álló választási bizottságot pedig 300 fővel növelik egy újabb, a "nemzeti szervezeteket" tömörítő szektor 
hozzáadásával, amivel a bizottság tagjainak száma 1500-ra emelkedik. 
 
Összezárnak Amerika ellenfelei: Kínával szövetkezik az egyik legerősebb közel-keleti ország  
Kína és Irán egy 25 évre szóló megállapodást kötöttek, amelyben elkötelezték magukat a kétoldalú gazdasági és politikai 
kapcsolatok megerősítése mellett. Ezzel megnyílt az út Irán előtt, hogy csatlakozzon az „Egy övezet, egy út” nevű kínai 
gigaprojekthez – írja a CNBC. Vang Ji, kínai külügyminiszter Iránban tett látogatása során kiemelte, hogy a kínai-iráni 
kapcsolatok most már a stratégiai partnerség szintjére emelkedtek.  
 
A Xiaomi lesz az új Huawei? - Csúcskamerával jön az új prémium telefon 
Új telefonokat mutatott be a Xiaomi, köztük egy Ultra névre hallgató csúcsmobilt, kifejezetten a felső kategóriás 
készülékek piacát célozva, amit most az Apple és a Samsung dominál. Az eddig inkább az olcsó középkategóriás 
készülékeiről ismert kínai gyártó az új telefonokkal betöltheti az űrt, amit a rivális Huawei szenvedése okozott - írja a 
CNBC. 
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Törökország 
 

Járvány: Törökország területének nyolcvan százaléka van a veszélyzónában  
Március 30-án újabb 37 303 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, mellyel 3 277 880-ra nőtt a regisztrált 
fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma 155-tel emelkedett, és elérte a 31 385-öt. Recep Tayyip Erdogan török 
elnök Ankarában bejelentette, hogy a koronavírus-járvány romló mutatói miatt az eddigi 17 tartomány helyett 58-at 
sorolnak a nagyon magas kockázatú kategóriába, köztük immár Isztambult és Antalyát is. A döntés következtében 
Törökország lakosságának mintegy 80%-át érintik a nagyon magas kockázatú kategóriára vonatkozó rendelkezések. Az 
érintett tartományokban korábban vasárnapra szűkített hétvégi kijárási korlátozást, amely a nappali órákat érinti, ismét 
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kiterjesztik a szombati napra is. Az éjszakai, este 21 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat illetően nem történt 
változtatás, továbbra is országos érvényű és minden napra vonatkozik. Lazításnak számít ugyanakkor, hogy az éttermek 
és a kávézók mostantól a magas kockázatú tartományokban is nyitva tarthatnak, befogadóképességük 50%-áig 
szolgálva ki vendégeket, bár a kijárási tilalmak és korlátozások idején csak házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. 
 
Törökország is megkezdi a Pfizer-BioNTech vakcinákkal történő oltást 
Törökország valószínűleg a következő napokban kezdi el beadni a Pfizer-BioNTech koronavírus vakcinát. Az országba 
eddig 2,8 millió adag érkezett ebből a vakcinatípusból, és várhatóan 10 napon belül további szállítmányok érkeznek. Az 
új koronavírusos megbetegedések 75%-át a vírus mutációi okozzák. 
 
Törökország jóváhagyta az Isztambuli Csatorna fejlesztési terveit 
Törökország jóváhagyta a 45 km hosszú Isztambuli Csatorna fejlesztési tervét, mely a Fekete-tengert köti össze a déli 
Márvány-tengerrel, és becslések szerint 75 milliárd lírába (9,2 milliárd dollárba) kerül majd. A kormány szerint a csatorna 
megkönnyíti majd a Boszporusz-szoroson, a világ egyik legforgalmasabb tengeri átjárójánál a hajózási forgalmat, és 
megakadályozza a héten, a Szuezi-csatornán bekövetkezett balesetekhez hasonló eseteket. A csatorna terve 
ugyanakkor komoly környezetvédelmi aggályokat vet fel a terv ellenzőiben. 
 
A Ford Otosan legújabb török autógyártó, amely leállította a gyártást a globális chipválság miatt 
A Ford Otosan, az amerikai autóipari óriás és Törökország legnagyobb konglomerátumának, a Koç Holdingnak a közös 
vállalata a legújabb gyártó, amely leállította a gyártást az autógyártókat érintő chip-ellátási válság miatt. Az 
északnyugati Kocaeli tartomány gölcüki és yeniköy üzemeiben április 3-tól 9-ig szünetel a termelés. A COVID-19 
világjárvány következtében számos iparágban megnőtt a mikrochipek iránti igény, így problémák merültek fel az 
autóiparban az elektronikus alkatrészek beszerzésében. 
 
FORRÁS: 
https://www.dailysabah.com/ 
https://www.dehir.hu/ 
https://www.hurriyetdailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/ 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Koronavírus: Amerikába megérkezett a negyedik járványhullám 
Miközben már a koronavírus járvány negyedik hulláma sújtja az Egyesült Államokat, a szakértők arra kérik a pandémia 
miatt kimerült lakosságot, hogy maradjanak éberek - írta keddi cikkében a The Hill című hírportál. Az amerikai 
járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államokban naponta átlagosan 65 000 új 
fertőzöttet regisztráltak a múlt héten. A The Hill beszámolója szerint ez napi 10 000 esettel több, mint amennyit a két 
héttel ezelőtti mélypont idején regisztráltak, azonban bőven a harmadik fertőzési hullám csúcsa alatt van. Januárban 
ugyanis volt olyan időszak, amikor napi 250 000 pozitív esetet mutattak ki.     
 
Joe Biden: az amerikai felnőttek 90%-a április 19-ig megkaphatja az oltást 
Joe Biden amerikai elnök szerint az amerikai felnőtt lakosság 90%-a kaphatja meg az oltást április 19-ig, mivel tartanak 
a koronavírus újbóli felfutásától – írja a Reuters. A Fehér Házban tett nyilatkozata szerint Joe Biden vakmerő és 
meggondolatlan viselkedésnek nevezte azt, amit az elmúlt hetekben a televízió képernyőjén látott. A cikk megjegyzi, 
hogy itt minden bizonnyal a tavaszi szünidejüket töltő egyetemisták bulijaira utalhatott Miamiban, ami miatt a 
következő időszakban felfutó járványszámokat lehet várni. 
 
Lassan kezelhetetlenné válik az amerikai bevándorlási helyzet 
Válságos állapotok uralkodnak Mexikó és az USA határán, miután idén – sokak szerint az amerikai elnök hívó szavára – 
egyre többen indultak el Közép-Amerikából északra. Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok Vámügyi és 
Határvédelmi Hivatala repülőgépeket szeretne bevetni, hogy a beáramló migránsok egy részét a kanadai határhoz tudja 
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szállítani Erre azért lenne szükség, hogy itt dolgozzák fel a menedékkérelmüket, könnyítve ezzel a jelenleg súlyosan 
túlterhelt déli szakaszon dolgozók terheit. A Belbiztonsági Minisztérium két tisztviselője is megerősítette, hogy a 
felvetés megfontolás alatt áll, azt ugyanakkor még nem tudni, mely északi államokat érintené a példátlan intézkedés. 
 
Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot az Egyesült Államokban 
Június 30-ig meghosszabbította az érvényben lévő kilakoltatási moratóriumot az amerikai járványügyi és 
betegségmegelőzési központ (CDC) – jelentette be hétfői közleményében Rochelle Walensky, az állami szerv 
igazgatója. A CDC vezetője szerint a közegészségügyi válsághelyzet okozta gazdasági visszaesés miatt amerikai 
emberek milliói kerültek nehéz helyzetbe, mert nem tudják fizetni a bérlet díjakat. Kulcsfontosságú lépés a COVID-19 
terjedésének megállításában, hogy az otthonaikban tudjuk tartani az embereket, távol a túlzsúfolt gyűjtőhelyektől, mint 
amilyenek például a hajléktalanszállók – fogalmazott Rochelle Walensky. 
 
Összezárnak Amerika ellenfelei: Kínával szövetkezik az egyik legerősebb közel-keleti ország 
Kína és Irán egy 25 évre szóló megállapodást kötöttek, amelyben elkötelezték magukat a kétoldali gazdasági és politikai 
kapcsolatok megerősítése mellett. Ezzel megnyílt az út Irán előtt, hogy csatlakozzon az „Egy övezet, egy út” nevű kínai 
gigaprojekthez – írja a CNBC. 
 
Megan Rapinoe: Ugyanannyit érdemlünk, mint a férfiak 
Ugyanazért a munkáért ugyanolyan bér jár férfinak és nőnek, azaz nemektől függetlenül. Ennek az elvnek az 
alkalmazását szorgalmazza az Equal Pay-mozgalom, amelynek az idén Megan Rapinoe, az amerikai futballsztár az arca. 
A bérszakadék Magyarországot sem kerülte el. 
 
Több a fertőzött, mégis nyitnak az amerikai államok 
Néhány hetes stagnálás után az Egyesült Államokban újra nő a fertőzöttek száma, ami egyértelmű figyelmeztetés, hogy 
újabb „elkerülhető” hullám következik – idézi a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) vezetőjét az NBC. 
 
Blinken: ha Kína aláássa nemzetközi rendet, kötelességünk lépni 
Két hét alatt beutazta a világot Anthony Blinken, az USA új, magyar származású külügyminisztere azért, hogy a 
bezárkózó politikát követő Donald Trump után új életet leheljen Amerika szövetségi rendszerébe. A körutazás végén, 
hazaútja előtt adott interjút az Euronews-nak. 
 
Biden: legyen inkább 200 millió oltás 100 nap alatt 
Az Egyesült Államok elnöke decemberben azt ígérte, hogy elnöksége 100. napjáig 100 millió vakcinát adnak be az 
országban, fokozva a harcot a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében. Az oltási kampány a vártnál is 
ütemesebben halad, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az elmúlt héten 
naponta átlagosan 2,5 millió vakcinát adtak be az Egyesült Államokban, azaz – amennyiben ebben az ütemben halad 
tovább az oltás – az elnök célja a 200 millió oltásról április 30-ra elérhető. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy az Egyesült 
Államok fokozza a vakcinagyártást is. 
 
USA: felpörgetik a vakcinagyártást 
Március végéig 200 millió dózis előállítását, nyárig összesen 700 millió adag gyártását tervezik az Egyesült Államokban. 
Az oltási kampány az Egyesült Államokban a gyártást is felpörgette. A Pfizer–BioNTech, a Moderna és a Johnson & 
Johnson egyaránt drasztikusan növelte az előállított vakcinák mennyiségét az amerikai piacra – jelentette az NBC News 
az egészségügyi minisztérium adataira hivatkozva. 
 
FORRÁS:  
www.index.hu 
www.portfolio.hu 
https://danubeinstitute.blog.hu/ 
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Kanada 

 
A Facebook most Kanadát fenyegette meg tiltással 
A Facebook február közepén jelentette be, hogy a médiapiaci szabályozásról szóló ausztrál törvény miatt a helyi 
platformon nem engedélyezi használóinak a hírek megtekintését, a blokkolás pár napig tartott. A cégnek végül sikerült 
megállapodnia a kormánnyal a törvénytervezet módosításáról, és elkezd fizetni a felhasznált hírekért, elsőként a világ 
egyik legbefolyásosabb médiacégének, a News Corpnak. Pár hete úgy tűnt, hogy megismétlődni látszik a történet, de 
ezúttal máshol: a hasonló törvényeket fontolgató Kanadában. 
 
Felfüggesztette Kanada az AstraZeneca vakcinájának beadását az 55 év alatti korosztályban 
Mivel nem világos a vérrögképzéssel kapcsolatos kockázat mértéke és jellege, ezért a kanadai hatóságok hétfőn 
felfüggesztették az AstraZeneca vakcinájának beadását az 55 év alatti korosztályban. Ezzel párhuzamosan egy új 
kutatás elvégzésére kötelezte a kanadai gyógyszerhatóság a céget, amelyet nemekre és korcsoportokra bontva a 
kanadai társadalomban kell elvégeznie a vakcinájával. 
 
FORRÁS: 
www.24.hu 
www.portfolio.hu 
 

Latin-Amerika 

 
Saját vakcinát fejlesztett Brazília 
A Butanvacot az Instituto Butantan nevű állami biológiai kutatóközpont fejlesztette ki, és jóváhagyás esetén azonnal 
elkezdik embereken tesztelni. Joao Doria, Sao Paulo kormányzója az állami laboratórium székhelyén tartott 
sajtótájékoztatón elmondta: a védőoltás „száz százalékban” brazil, a vakcinával folytatott eddigi kísérletek pedig 
ígéretesek.  
 
Egyszerre hat miniszterét tette lapátra a brazil elnök 
Hivatalba lépése óta legjelentősebb kormányátalakítását hajtotta végre helyi idő szerint hétfőn Jair Bolsonaro brazil 
elnök, aki hat miniszterét is lecserélte. Bolsonaro a külügyi, az igazságügyi és a védelmi tárca élén is változtatott. Ernesto 
Araujo külügyminiszter távozása nem volt váratlan, mert a közvélemény neki is jelentős felelősséget tulajdonít abban, 
hogy az országban immár 314 ezer ember halt bele az új típusú koronavírus okozta fertőzésbe. A brazil elnök leváltotta 
kancelláriaminiszterét, és a kormányátalakítással egy újabb nő, Flavia Arruda is bekerül Bolsonaro 22 tagú kormányába, 
mint az elnöki hivatal főtitkára. 
 
Már a brazil katonaság is kihátrált a járványt félrekezelő Jair Bolsonaro mögül 
Újabb belpolitikai válsággal kell szembenéznie Jair Bolsonaro, brazil elnöknek. Kedden a katonaság légi, tengerészeti és 
szárazföldi erejének főparancsnoka is lemondott, így a hadsereg csúcsvezetők nélkül maradt. A tisztek azután döntöttek 
a távozás mellett, miután az államfő úgy döntött, hogy teljesen átalakítja kormányát, leváltva külügyi, igazságügyi és 
védelmi minisztereit. Bolsonaro így próbálja hatékonyabbá tenni a járványvédekezést. A katonaság elöljárói viszont nem 
értik, hogy mi köze volt az eddigi kudarcokhoz a távozó védelmi miniszternek, Fernando Azevedo e Silva generálisnak. 
 
A volt elnök szerint Brazília történetének legnagyobb népirtása zajlik 
Brazília története legnagyobb népirtásának nevezte Luiz Inácio Lula da Silva, a latin-amerikai ország volt elnöke a 
koronavírus-járványt a Der Spiegel című német hetilapnak adott, pénteken közzétett interjújában, egyúttal élesen 
bírálta a jelenlegi elnök, Jair Bolsonaro járványkezelését. Jelenleg nem a jövő évi választásokra kell koncentrálnunk, 
hanem a vírus elleni harcra és az emberek beoltására. Meg kell mentenünk Brazíliát a Covid-19-től - jelentette ki Lula, 
kiemelve, hogy kedden a betegségnek 3158 regisztrált halálos áldozata volt. A koronavírus az Egyesült Államok után 
Brazíliát sújtja a legjobban. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint a több mint 208 milliós 

https://24.hu/tech/2021/03/30/kanada-facebook-kozosseg-media-hirek-tiltasa-fenyegetes/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210330/felfuggesztette-kanada-az-astrazeneca-vakcinajanak-beadasat-az-55-ev-alatti-korosztalyban-476338
http://www.24.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://index.hu/kulfold/2021/03/26/elkeszult-a-butanvac-brazilia-sajat-fejlesztesu-vakcinaja/
https://www.portfolio.hu/global/20210330/egyszerre-hat-miniszteret-tette-lapatra-a-brazil-elnok-476322
https://hu.euronews.com/2021/03/31/mar-a-brazil-katonasag-is-kihatralt-a-jarvanyt-felrekezelo-jair-bolsonaro-mogul
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210326/a-volt-elnok-szerint-brazilia-tortenetenek-legnagyobb-nepirtasa-zajlik-476016


országban 12 320 169 fertőzöttet tartanak nyilván, a Covid-19-nek 303 462 igazolt halálos áldozata van. Brazíliában ezen 
kívül első alkalommal regisztráltak 24 óra alatt több mint 100 ezer fertőzöttet. 
 
Mexikó hirtelen talált 120 ezer covid-halottat, amivel majdnem a világranglista élére kerülnének 
Mexikó Egészségügyi Minisztériuma kiadott egy új adatsort, amely a koronavírusban elhunytak számát a hivatalosan 
eddig jelentettnél 60 százalékkal magasabbra becsüli. Ez azt jelenti, hogy ott a jelenlegi hivatalos 201 600 fő helyett 
durván 322 600-an halhattak meg a fertőzés okozta betegségben. Ez azt jelenti, addig az időpontig 61,4 százalékkal több 
koronavírusos haláleset történhetett, mint amennyit hivatalosan közöltek. A kormány már korábban is jelezte, hogy a 
tesztelési kapacitások szűke miatt biztosan aluldetektálják a koronavírussal összefüggő haláleseteket, az újonnan 
közreadott becslést a halotti anyakönyvi kivonatok alapján készítették.   
 
Argentína államcsődöt jelenthet 
Argentína nem tudja visszafizetni a 45 milliárd dolláros IMF-hitelt a jelenlegi feltételek mellett - jelentette be Cristina 
Fernandez de Kirchner alelnök szerdán. Ezzel csökkent az esélye, hogy az ország meg tudjon egyezni a legnagyobb 
hitelezőjével.  
 
Zsigulikkal követelték az amerikai embargó megszüntetését 
Havanna nevezetes tengerparti sétányát, a Malecont kubaiak ezrei töltötték meg. Lovas kocsikkal, több évtizedes, kelet-
európai gyártású Zsigulikkal és Polski Fiatokkal, valamint még mindig mozgásképes, fél évszázados amerikai 
autómatuzsálemekkel vonultak az Egyesült Államok nagykövetsége elé, hogy a 60 éve érvényben lévő amerikai 
embargó megszüntetését követeljék. A szankciók értelmetlenek, Washington nem tudta megdönteni a kubai 
szocializmust, ráadásul kárt okoz az egyszerű emberek millióinak, köztük a fiataloknak – hangoztatták a tüntetés 
szónokai. 
 
Oltóanyagért cserébe kőolajat ajánl Venezuela 
Koronavírus elleni oltóanyagokért cserébe kőolajat ajánlott a venezuelai elnök. Venezuela a devizahiány és az amerikai 
szankciók miatt élelmiszereket, gyógyszereket és más alapvető dolgokat is alig tud importálni. Még a benzin is 
hiánycikknek számít a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országában. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/  
https://www.portfolio.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Jelentős bővülés elé néz a bankszektor Etiópiában 
Jelentős bővülés elé néz az etiópiai kereskedelmi banki szektor. Az eddigi 19 kereskedelmi bank mellett a közeljövőben 
négy újabb részvénytársasági alapon működő bank kapta meg a működési engedélyt az etióp jegybanktól. Mindeközben 
további húsz bank működési kérelme áll elbírálás alatt. Amennyiben valamennyi megkapja a működési engedélyt, az 
etióp kereskedelmi bankok száma 40 fölé emelkedhet. A kötött valutagazdálkodás miatt kizárólag a központi állami 
bank része a nemzetközi bankhálózatnak. 
Forrás: Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba 
 
Veszélybe került egy mozambique-i nagyberuházás az iszlamista felkelők miatt 
Az afrikai kontinens legnagyobb volumenű beruházása, egy 60 milliárd dolláros földgázlelőhely-fejlesztés is veszélybe 
került a hétvégi iszlamista támadások során – adta hírül a Financial Times. A Total visszahívta az észak-mozambiki Cabo 
Delgado tartományba delegált embereit, és leállította a projektet.  
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Újraindult az élet Izraelben: Tel-Avivban karneváli hangulat uralkodik – Videó 
Rendkívül sikeres az izraeli oltási program, amelynek köszönhetően a fővárosba már visszatért az élet, amit 
videofelvételek is tanúsítanak. Elképesztő változást hozott az oltási program Izraelben! Február elején még világvégét 
jósolt a helyi kormányzat az aktív koronavírusos esetek drámai növekedése miatt, az elmúlt két hétben azonban a zöld 
igazolvánnyal rendelkezők számára gyakorlatilag visszatért az élet – írja a Ripost. Tel-Avivban karneváli hangulat 
uralkodik, az emberek élvezik a szabadságot a választás ünnepnapján. 
 
Iszlamista párt döntheti el, ki kormányoz majd Izraelben 
Netanjahu radikális jobboldali, ultraortodox partnerei elképzelhetetlennek tartják az együttműködést a Ra'ammal. Az 
izraeli választási patthelyzet után mindenki tárgyal mindenkivel, de a Ra'am párttal mindkét oldal számol, írja az 
Euronews. Az izraeli arabokat képviselő párt jól kalkulált, és most királycsináló pozícióba került. Két éven belül 
negyedszer járultak az urnákhoz az izraeli választók, de a patthelyzet maradt: Benjamin Netanjahu Likud-pártja nem tud 
kormányt alakítani, őt viszont nem lehet megbuktatni. Egyelőre nem látszik, a szoros meccsben az őt támogató vagy 
ellenző nagy blokk kapja-e meg azt a néhány plusz mandátumot, ami szükséges a 120 fős Kneszetben a 61 fős, tehát 
kormányképes többséghez. 
 
Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához 
Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő 
koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba. "Megrendeljük az oltóanyagot, fizetünk is érte, de azután a szállítás 
előtt közlik velünk, hogy a gyártó fél az amerikai szankcióktól" - mondta. Emiatt vagy késnek a szállítmányok, vagy 
egyenesen törlik a megrendelést - tette hozzá. 
 
Együttműködési megállapodást kötött Kína és Irán 
Ezzel sok országban borzolja az idegeket. Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és 
Kína − közölte Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő. Az átfogó politikai, stratégiai és gazdasági területre kiterjedő 
egyezményt szombaton írta alá Teheránban Vang Ji kínai külügyminiszter és iráni hivatali partnere, Dzsavád Zarif – írja 
az MTI. 
 
Az elszabadult árak és a mélyülő szegénység ellen tüntettek Bejrútban 
Több száz libanoni tüntető vonult Bejrút utcáira vasárnap, hogy tiltakozzanak a politikai patthelyzet ellen, ami hónapok 
óta feszültté teszi az ország életét, a mélyülő gazdasági válság közepette. A libanoni kommunista párt által szervezett 
tiltakozás méretét mutatja, hogy megbénult a forgalom Bejrút központjában. A tüntetők a libanoni jegybanktól a 
kormánynegyedhez vonultak. Libanon soha nem látott gazdasági válsággal néz szembe, a fogyasztói árak gyorsan 
emelkednek, a szegénység mélyül. A tiltakozók szerint a politikusokat a hatalmi harc foglalja le, a válságkezelés helyett. 
 
Egyiptom megfelelő berendezések beszerzését ígéri a Szuezi-csatornánál 
Egyiptom megfelelő berendezéseket szerez be, hogy megakadályozza a Szuezi-csatornában történt incidens 
megismétlődését - ígérte keddi iszmáilíjai látogatásán az egyiptomi elnök. Abdel-Fattah esz-Szíszi egy nappal azután 
beszélt erről, hogy kiszabadították a megfeneklett Ever Given óriás konténerszállító hajót, amely csaknem egy hétig 
állta el a forgalmas vízi utat. Beszerzünk a csatornához szükséges minden berendezést, hogy elkerüljük a hasonló 
incidenseket - mondta Szíszi a Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) székhelyén.  
 
Az EU 560 millió eurót ajánlott fel a szíriai helyzet kezelésére 
Megkezdődött a szíriai menekültek megsegítését célzó adományozó konferencia. Az ENSZ és az Európai Unió által 
szervezett gyűjtésen több mint 50 ország és szervezet részt. Az Európai Unió 560 millió eurót ajánlott fel a szíriai és a 
környező országokban élő emberek számára, a pénzből humanitárius projekteket finanszíroznak majd. Brüsszel 
ugyanakkor szabad és tisztességes választásokat szeretne Szíriában. 
 
Az EU két évvel meghosszabbítja a líbiai fegyverembargót ellenőrző földközi-tengeri misszióját 
Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács 2023. március 31-ig meghosszabbította az ENSZ líbiai 
fegyverembargójának ellenőrzésére létrehozott, Euronavfor Med Irini nevű földközi-tengeri misszióját - közölte a 
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brüsszeli testület sajtóirodája pénteken. A döntést a Tanács politikai és biztonsági bizottsága hozta meg, amely az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájának alakításáért felelős. 
 
Zöld fordulatot hirdetett Szaúd-Arábia 
Mohamed bin Szalman, Szaúd-Arábia koronahercege ambiciózus projektbe vágott bele – írja a Portfolio. A herceg 
többek között ezeket az ígéreteket tette: A következő évtizedek során Szaúd-Arábia 10 milliárd fát fog ültetni. A Közel-
Keleten összesen 40 milliárd fát ültetnek a szomszédos országokkal karöltve, amely a világ legnagyobb erdősítési 
programja lesz. 2030-ra az országban megtermelt energia fele már megújuló energiaforrásokból fog származni. 
 
Ez is csak a beoltottak előjoga 
Az Egyesült Arab Emírségek a világon élenjáró oltási programjáról emlékezik meg az Emirates egy különleges, Airbus 
A380-as repülőgéppel, kizárólag beoltottak számára szervezett sétarepüléssel. A repülőgép Dubajból száll fel április 10-
én délben, majd két és fél órás repülést követően oda is tér vissza, az útvonal az Egyesült Arab Emírségek számos 
térségét érinti - olvasható a portálon. 
 
Háborús övezetben termelik a világ legjobb mézét 
A „folyékony arany”, ahogy Jemenben hívják, állítólag a világ egyik legjobb és biztosan az egyik legdrágább méze. 
Különleges minőségét és tisztaságát a kizárólag a sidr virágával táplálkozó méheknek köszönheti, színe világos, íze 
tüzes, kissé kesernyés. A helyi méhészeknek olykor taposóaknákkal és katonai drónokkal is szembe kell nézniük a méz 
előállítása közben. A jemeni méztermelésnek generációkra visszanyúló hagyománya van, és a háború sújtotta országban 
talán csak a méhészek élete nem változott még meg tragikusan. 
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Ausztrália 

 
Ezúttal az agresszív egerekkel kell megküzdenie Ausztráliának 
Három embert haraptak meg az egerek Ausztráliában, vírusos agyhártyagyulladást is okoztak. Vannak, akik az 
esőzésektől remélik, hogy megállítják az egérinváziót Új-Dél-Wales állam északi részén. A Népszava cikke szerint a 
rágcsálók populációja hirtelen óriásira nőtt Új-Dél-Wales és Queensland államok egyes részein, horrorfilmbe illő 
jelenetekről számolt be az ABC csatorna műsora. Steve Henry, az ausztrál nemzeti tudományos intézet kutatója úgy 
vélte, az egerek annyira fejlett odúépítők, hogy nehéz megjósolni, miként hat rájuk a vízözön. 
 
A romokat takarítják Ausztráliában az áradások után 
Még mindig hatalmas területek állnak víz alatt az ausztráliai Új-Dél-Wales-ben, ahol az elmúlt 50 év legsúlyosabb 
árvize pusztított. Egy hét alatt az éves esőátlag kétharmada zúdult a régióra. A takarítás és a kárelhárítás zajlik, van, 
ahol önkéntesek segítenek a helyi lakosoknak. Halálos áldozata is van az árvizeknek, és eddig mintegy negyvenezer 
embernek kellett elhagynia otthonát. Házak kerültek víz alá, az ár gépkocsikat és haszonállatokat sodort el, és teljes 
városokat zárt el a külvilágtól. A romok eltakarítása és a károk helyrehozatala valószínűleg hónapokat vesz majd 
igénybe. Új-Dél-Walesben és Queenslandben mintegy 17 ezer épületet rongálódott meg, a károk forintra átszámolva 
60 milliárdra rúgnak. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zélandon már az üzleti utazás is közel van a járvány előtti szinthez 
A szigetország belföldi járatain az elmúlt időszakban megközelítette az üzleti céllal utazók száma a 2019-es szintet, 
az Air New Zealand ezért nagyobb befogadóképességű gépeket állít forgalomba. Az új-zélandi Stuff hírportál számolt 
be arról, hogy Leanne Geraghty, az Air New Zealand kereskedelmi vezetője közölte: az üzleti céllal az országon belül 
utazók száma már csak 10 százalékkal marad el a járvány előtti szinttől, ezért több intézkedést is hozniuk kellett. 
 
Megemelik a minimálbért és növelik a legjobban keresők adókulcsát Új-Zélandon 
Még tovább emelkedik az új-zélandi minimálbér, mely eddig is ott volt a legmagasabbak között. 20 dollárra emelik az 
óránkénti minimálbért és 39% lesz a legjobban keresőkre vonatkozó adókulcs mértéke Új-Zélandon - írja a The 
Guardian. Az országban emelkedik a munkanélküli támogatás és a táppénz mértéke is. A változások csütörtöktől 
lépnek életbe. A kormány számításai szerint a minimálbér 1,14 dolláros emelése több mint 175 ezer dolgozót érint 
majd, és 216 millió dollárral emeli az éves béreket. 
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