
 

 
 

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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Ausztria 

 
Ausztriát is megütik az orosz szankciók 
Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók 0,4-0,5 százalékkal csökkenthetik az osztrák bruttó hazai termék 
értékét. Ez a becslés azonban nem foglalja magában az Oroszországból érkező szállítások leállítását, különösen a 
gázszállításokét - mondta Margarete Schramböck (Osztrák Néppárt, ÖVP) gazdasági miniszter és Christian Helmenstein 
közgazdász. 
 
Régi a felszerelés és kevés a katona, Ausztria fejlesztené honvédelmét 
Ausztria nehézfegyvereit, kibervédelemét és katonai infrastruktúráit is fejleszteni akarja az ukrajnai háború közelsége 
miatt. "A hadsereg költségvetése már az elmúlt években is nőtt. Most évi 2,71 milliárd eurónál tartunk. Ez Ausztria 
történetében az eddigi legmagasabb védelmi költségvetés, de ne áltassuk magunkat! Ennyi biztosan nem elég az 
évtizedes elhanyagolás bepótlására" - jelentette ki Klaudia Tanner osztrák honvédelmi miniszter. 
 
Tízéves csúcson az üzemanyagok ára Ausztriában 
Minden eddiginél többet kell fizetniük az üzemanyagokért az autósoknak Ausztriában. Míg Bécsben a hét elején 
átlagosan 1,477 eurót (korábbi árfolyamon nagyjából 542 forintot) kértek egy liter gázolajért, addig csütörtökön már 1,52 
eurót (nagyjából 560 forintot). Az eddigi csúcsot még 2012-ben mérték, akkor 1,473 euróba került egy liter gázolaj a 
kutakon, a 95-ös benzin pedig 1,545 euróba. 
 
Ausztriában szinte könyörögnek, hogy valaki a kiskereskedelemben dolgozzon 
Összességében jól vészelték át a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot az ausztriai boltok, de a cipő-és a 
játékboltok még mindig nagyon szenvednek a munkaerőhiánytól. A kiskereskedelmi boltok forgalma tavaly 2,9 milliárd 
euróval 73,6 milliárd euróra ugrott, míg az azt megelőző évben a koronavírus-járvány okozta vásárlóerő-csökkenéssel és 
munkaerőhiánnyal küzdöttek. 
 
Ausztria eurómilliókkal segíti a fiatalokat, de az ingyenes PCR-tesztek sorsáról még nem döntöttek 
A fiatalok több mint fele depressziós tünetekkel küzd Ausztriában, tízből hatnak ráadásul evészavarai is vannak. Annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a pszichoterápiás kezelésekhez való hozzáférést, a kormány egy 13 millió eurós 
csomagot fogadott el péntek délelőtt. 
 
Szoros felügyeleti megfigyelés alá helyezték az osztrák Raiffeisent 
Szoros megfigyelés alá helyezte az Európai Központi Bank az Oroszországgal szoros kapcsolatban álló bankokat, köztük 
az osztrák Raiffeisen Bank Internationalt és az orosz VTB németországi székhelyű európai szárnyát – írja a Reuters. A 
hírügynökség értesülése szerint az intézkedések között szerepel, hogy ezeknek a bankoknak gyakrabban kell jelentést 
tenniük likviditási helyzetükről, tájékoztatniuk kell a frankfurti és bécsi felügyeleti hatóságokat az Oroszország ellen 
bevezetett szankciók banki eszközállományra és működésre gyakorolt hatásairól. 
 
Duplázott az Erste Group 
Több mint kétszeresére növelte nyereségét tavaly a bécsi tőzsdén jegyzett Erste Group. A bővülő nettó kamatbevétel, a 
hitelállomány növekedése és a visszaeső kockázati költségek miatt a nettó profit 1,92 milliárd euróra emelkedett a 2020-
as 783,1 millióról – jelentette be a pénzintézet. Az ukrajnai háború következményeit ugyan nehéz felmérni, ám a bankra 
nézve nincsenek közvetlen hatásai 
 
FORRÁS: 
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220301/ausztriat-is-megutik-az-orosz-szankciok-530087
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http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/


Benelux államok 

 
A Belgiumban működő Carrefour áruházakat a francia Intermarché csoport felvásárolta 
A Mestdagh befektetői csoport 2021 decemberében megszüntette az együttműködését a Carrefour csoporttal, amely a 
Carrefour láncnak mintegy 90 áruházát működtette Belgiumban. A főként Vallóniában és Brüsszelben lévő 
bevásárlóközpontokat ezt követően a francia Intermarché csoport vásárolta fel. A cég vezetősége a jövő hétre hívta össze 
az üzemi tanácsot, hogy megvitassák a cég szerkezetének alakulását, valamint a kereskedelmi megállapodásokat.  
 
Belgiumban a tengeri szélturbinák rekord mennyiségű elektromos áramot termeltek februárban 
A belgiumi tengeri szélturbinák februárban rekordmennyiségű áramot, több mint egymillió megawattórát (MWh) 
termeltek, ami abszolút rekordnak számít. – jelentette be Tinne Van der Straeten, belga energiaügyi miniszter. Ez a 
rekord a közelmúltban Belgium területén lezajlott rendkívül viharos időjárásnak köszönhető. A csúcsértéket február 17-
én, hajnali 2 órakor mérték, amikor a tengeri szélturbinák maximális teljesítményükre, 2,2 GW-ra kapcsoltak. Aznap a 
turbinák termelése 5 millió háztartás elektromos szükségletének felelt meg. Ennek köszönhetően február hónapban a 
tengeri szélenergia termelte a teljes villamosenergia-termelés 16%-át. 
 
A holland autókereskedelem tavaly 10%ákal bővült a válság ellenére is 
A Holland Központi Statisztikai Hivatal (CBS) adatai szerint a holland autóipar tavaly 10,4 %-kal nagyobb forgalmat 
bonyolított le, mint 2020-ban. A chiphiány és a szállítási problémák miatt tavaly kevesebb új autót adtak el, ugyanakkor 
különösen a karbantartási szektorban 11%-os volt a forgalom növekedése. A használt autók piaca gyengébb 
eredménnyel, 2,5%-os bővüléssel zárta a tavalyi évet. Az autós vállalkozások nem látják túl rózsásnak az idei évet, 
mintegy 30% véli úgy, hogy idén csökkeni vagy legalábbis stagnálni fog a forgalom. Intő jel az is, hogy 6.200 betöltetlen 
álláshely volt 2021-ben az autóiparban, ami 25 éve nem tapasztalt rekordértékének számít. 
 
Hollandia vendéglátóipara meredeken csökkent 2021 utolsó negyedévében 
Hollandiában jelentősen csökkent a szállodák, az éttermek és a bárok forgalma 2021.utolsó negyedévében, átlagosan 
18,5%-kal – derül ki a Holland Központi Statisztikai Hivatal (CBS) legfrissebb közleményéből. A szakmabeliek az okok 
között az első helyen a kormány novemberi döntését említik, amely korlátozta a vendéglátóipari létesítmények 
nyitvatartási idejét, ez különösen a bárok és az éttermek esetében igaz, ahol a forgalom 31,5%-kal ill. 28,6%-kal esett 
vissza. A szállodák bevétele a karácsonyi időszak kiesése miatt csökkent, negyedéves viszonylatban 20,2 %-kal.  
 
 
FORRÁS: 
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Bulgária 

 
Az Európai Bizottság 3,7 százalékra csökkentette Bulgária 2022-es GDP-növekedési előrejelzését 
Az Európai Bizottság arra számít, hogy Bulgária reál bruttó hazai terméke (GDP) 3,7%-kal nő 2022-ben, ami 0,4 
százalékpontos csökkenést jelent a Bizottság novemberi előrejelzéséhez képest. A Bizottság felfelé módosította Bulgária 
2023-as GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését, 3,9%-ra, ami 0,3 százalékponttal magasabb, mint a korábbi 
prognózisa. 
 
A Bulgáriába irányuló nettó közvetlen külföldi befektetések értéke 54%-kal esett vissza 2021-ben 
A Bulgáriába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) nettó értéke tavaly évi 54,4%-kal, 1,04 milliárd euróra (1,2 
milliárd dollárra) csökkent, ezzel, a 2021-re becsült GDP 1,5%-át tette ki. Bulgáriába a legnagyobb nettó közvetlen külföldi 
befektetés, 454,5 millió euró, Luxemburgból származott, melyet Németország követett 284,8 millió euróval, Ausztria 
pedig 213,4 millió euróval.  

https://www.lesoir.be/427199/article/2022-03-01/les-magasins-de-lenseigne-mestdagh-rachetes-par-le-groupe-intermarche
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/les-eoliennes-en-mer-ont-produit-une-quantite-record-d-electricite-en-fevrier-1360466.aspx
https://www.nu.nl/economie/6186315/autobranche-boekte-in-2021-ondanks-coronacrisis-10-procent-meer-omzet.html
https://www.nu.nl/economie/6186708/inkomsten-horeca-liepen-fors-terug-in-laatste-kwartaal-2021.html
http://www.lesoir.be/
http://www.rtl.be/
http://www.nu.nl/
https://seenews.com/news/eu-commission-lowers-bulgaria-2022-gdp-growth-forecast-to-37-772890
https://seenews.com/news/net-fdi-inflow-into-bulgaria-falls-54-in-2021-c-bank-773645


Bulgária nem épít új atomerőművet, a jelenlegit bővítheti 
Kiril Petkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy nem folytatják a belenei atomerőmű építését, helyette 
megvizsgálják a meglévő, kozloduji atomerőmű bővítésének lehetőségét újabb reaktorokkal. Bulgária egyetlen 
atomerőműve, a Duna mellett fekvő kozloduji erőmű két, egyenként ezer megawatt teljesítményű, szovjet gyártmányú 
reaktorral adja az ország áramtermelésének 33 százalékát. A délkelet-európai állam gázszükségletének 95 százalékát, 
kőolajfogyasztásának pedig 80 százalékát oroszországi importból fedezi.  
 

FORRÁS: 
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Csehország 

 

Visszavonták a cseh Sberbank engedélyét 
A cseh jegybank hétfőn bejelentette, hogy elindította a Sberbank CZ (a Sberbank leányvállalata) engedélyének 
visszavonását. A cseh Sberbank jelentős forráskiáramlással szembesült a geopolitikai események hatására. 
 

Ilyen hatása lesz az orosz-ukrán konfliktusnak a cseh jegybankelnök szerint 
Inflációnövelő hatása lesz Csehországban az orosz-ukrán konfliktusnak - vélekedett Jirí Rusnok, a cseh jegybank 
kormányzója szerdán a Rádió Plus közszolgálati hírrádiónak nyilatkozva. Jirí Rusnok úgy látja, hogy a konfliktus gazdasági 
hatása következtében későbbre tolódik a Cseh Nemzeti Bank legfőbb céljának, az infláció két százalék körülire 
mérséklésének az elérése is. A jegybank nyilvánosságra hozott tervei szerint ezt a célt az idei év végén kellett volna elérni. 
 

Betesz a cseh cégeknek a háború, az ukrán vendégmunkások behívót kapnak vagy eleve nem is jutnak el Csehországba 
Az orosz ukrán háború első napján sem vagyunk még túl, a cseh munkaerőpiac már kezd beleremegni a harcokba. Az 
ukrán munkások az általános mozgósítás miatt nem hagyhatják el az országot, akik pedig már Csehországban 
tartózkodnak, azonnali hatályú behívót kaptak. A cseheknél ez azért különösen fontos körülmény, mert az alkalmazottak 
öt százaléka ukrán vendégmunkás. 
 

"Síkatasztrófa" történt Csehországban 
A csehek imádnak országuk hegyes-völgyes tájain síelni, ezen belül népszerű a túrasíelés, ám idén ezt a szabadidős 
foglalatosságukat egy súlyos probléma nehezíti, amire nem látszik gyors gyógymód. 
 
Nagyon visszaesett az autógyártás Csehországban 
Januárban 11,4 százalékkal csökkent az új személyautók gyártása Csehországban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A 
legyártott 92 657 személygépkocsi 2010 óta a legrosszabb év eleji eredmény – közölte a cseh autóipari szövetség 
csütörtökön Prágában. 
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Egyesült Királyság 

 
Brit különleges egységek veteránjai siethetnek Ukrajna segítségére 
A Mirror brit lap értesülése szerint a különleges egységek (SAS – Special Air Service) obsitos veteránjai tartanak Ukrajna 
felé, hogy megsegítsék az oroszokkal élet-halál harcot vívó országot. Mindez még nem jelenti azt, hogy a brit hadsereg 
beavatkozott volna az ukrajnai harcokba, ugyanakkor figyelemre méltó fejlemény. 

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/bulgaria-nem-epit-uj-atomeromuvet-a-jelenlegit-bovitheti-2536878
https://hirtv.hu/
https://seenews.com/
https://www.portfolio.hu/bank/20220228/visszavontak-a-cseh-sberbank-engedelyet-529775
https://profitline.hu/ilyen-hatasa-lesz-az-orosz-ukran-konfliktusnak-a-cseh-jegybankelnok-szerint-433257
https://korkep.sk/cikkek/gazdasag/2022/02/24/betesz-a-cseh-cegeknek-a-haboru-az-ukran-vendegmunkasok-behivot-kapnak-vagy-eleve-nem-is-jutnak-el-csehorszagba/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/si-katasztrofa-cseh-tura-sport.746093.html
https://karpathir.com/2022/02/19/nagyon-visszaesett-januarban-az-autogyartas-csehorszagban/
http://www.portfolio.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.korkep.sk/
http://www.napi.hu/
http://www.karpathir.com/
https://index.hu/kulfold/2022/03/01/brit-kulonleges-egysegek-veteranjai-sietnek-ukrajna-segitsegere/


Százezer ukrán telepedhet le Nagy-Britanniában 
A brit belügyminiszter szerint százezer ukrán állampolgár telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén. Priti 
Patel a londoni alsóháznak küldött, a tárca által hétfő este ismertetett tájékoztatásában közölte: a brit kormány minden 
brit állampolgárnak, és mindenki másnak is, aki törvényesen telepedett le Nagy-Britanniában, lehetőséget nyújt arra, 
hogy Ukrajnában élő közvetlen hozzátartozóit Nagy-Britanniába hozassa. 
 
Johnson Varsóban: "Az invázió nemcsak tragédia, de óriási hiba is"  
A lengyel fővárosban tárgyalt kedden a brit miniszterelnök és a NATO főtitkára is. Boris Johnson ezer fős katonai egység 
humanitárius segítségnyújtását helyezte kilátásba, Jens Stoltenberg pedig megerősítette: a NATO sem fegyveres erőt, 
sem repülőket nem küld Ukrajnába. 
 
Lengyelországba és Észtországba látogat a brit miniszterelnök 
Johnson utazását a Downing Street tájékoztatása szerint az indokolja, hogy e két országot heveny módon érinti a 
jelenlegi ukrajnai válság. Nagy-Britannia és a két kelet-európai ország egyaránt "olyan értékeket vall, amelyek védelme 
most fontosabb, mint eddig bármikor, a humanitárius helyzet ugyanakkor romlik" - idézte a kormányfő nyilatkozatát a 
londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője. Johnson hozzátette: Nagy-Britannia külföldi szövetségeseivel együtt továbbra 
is maximális nyomást fejt ki Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjére, annak érdekében, hogy Putyin érezze ukrajnai 
cselekedeteinek következményeit. 
 
A Sberbankot is szankciós listára helyezte Nagy-Britannia 
A brit pénzügyminisztérium bejelentése szerint az Ukrajna inváziója miatt szankció alá helyezett orosz szervezetek 
listájára helyezte Nagy-Britannia a legnagyobb orosz bankot. A Sberbank várható szankciós listára helyezését Boris 
Johnson miniszterelnök már a múlt héten jelezte, amikor bemutatta az Oroszország elleni szankciók második körét a 
parlament számára. A brit kormány tegnap jelentette be, hogy befagyasztja az orosz bankok nagy-britanniai eszközeit, 
és kizárja a font klíringrendszerből őket. 
 
Leállt a londoni metró, sztrájkolnak a dolgozók 
Sztrájk miatt csaknem teljesen leállt kedden a londoni metróhálózat. A munkabeszüntetést a közlekedési 
alkalmazottakat képviselő legnagyobb brit szakszervezet kezdeményezte, elsősorban a londoni tömegközlekedésért 
felelős városházi cég, a Transport for London által kilátásba helyezett – bár konkrét javaslatok formájában még nem 
körvonalazott – nyugdíjreform miatt. 
 
Az Egyesült Királyság minden orosz hajót kitiltott a kikötőiből 
Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy elfogadták a törvényt, amely alapján valamennyi, Oroszországhoz 
köthető hajót kitiltottak a kikötőikből – írja a Telegraph. A szankció azokra a járművekre vonatkozik, amelyek orosz 
felségjel alatt hajóznak, orosz tulajdonban vannak, valamint orosz irányítás alatt állnak. 
 
A britek bekeményítettek az Oroszország elleni szankciók terén 
A brit kormány az Ukrajna elleni orosz támadás miatt vagyonbefagyasztással és kereskedelmi tilalommal sújtja az összes 
orosz nagyvállalatot és számos üzletembert, aki közel áll Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz – jelentette be csütörtök este 
Boris Johnson brit miniszterelnök. A szankcionáltak között szerepel Putyin volt veje. 
 
Minden korlátozást feloldhatnak jövő héten Angliában 
Az ország a kormányzati beavatkozások gyakorlatáról a személyi felelősség elvének alkalmazására térhet át. A jövő 
héten megszűnhet a koronavírus-járvány megfékezésére korábban hozott összes korlátozás Angliában – közölte a 
londoni miniszterelnöki hivatal vasárnap. A Downing Street tájékoztatása szerint Boris Johnson miniszterelnök várhatóan 
hivatalosan is bejelenti, hogy a jövő héten hatályukat vesztik a lakossági szabadságjogokat korlátozó, még érvényben 
lévő utolsó járványügyi intézkedések. 
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Franciaország 

 
Franciaországban a GDP 7%-kal növekedett 2021-ben 
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) friss közleménye szerint a francia bruttó hazai termék (GDP) növekedése 2021-ben 
elérte a 7%-ot, ami 52 éve nem látott rekordot jelent, igaz, a kiugró teljesítmény a 2020. évi rekord recesszió (-8%) után 
következett be. A GDP növekedés a Francia Nemzeti Bank (BF) előzetes várakozásait (+6,7%) is meghaladta. Ugyanakkor 
az INSEE azt is megjegyzi a közleményében, hogy a tavalyi rekord növekedés 1,6%-kal a 2019. évi átlagos szint alatt 
marad, ami azt jelenti, hogy még nem tért vissza a francia gazdaság a normális kerékvágásba.  
 
Dől a pénz a francia villamosművekhez 
A párizsi kormány azt szeretné, ha az 56 atomreaktort működtető közműszolgáltató továbbra is a francia energiarendszer 
gerincét képezné. További 2,1 milliárd eurót pumpál a francia kormány a már eddig is 84 százalékban állami tulajdonban 
álló Electricité de France (EdF) villamosenergia-termelő vállalatba – közölte pénteken a párizsi kabinet. 
 
Franciaország gazdasági háborút hirdetett, az oroszok rendes háborús fenyegetést küldtek 
Franciaország kedden "totális gazdasági és pénzügyi háborút" hirdetett Oroszország ellen, amely az orosz gazdaság 
összeomlásával büntetné az ukrajnai inváziót. Bruno Le Maire pénzügyminiszter korábban is kardoskodott a pénzügyi 
atombomba, a SWIFT-tiltás alkalmazása mellett. Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnök figyelmeztetett: "a 
gazdasági háborúkból valódi háborúk is lehetnek. 
 
Ezekkel az újdonságokkal várja Franciaország a látogatókat 
Az utóbbi két év a francia utazási szektort is megviselte, azonban még így is a világ legnépszerűbb úti célja maradt, közel 
45 millió látogatót fogadott 2021-ben. Néhány hónapja bemutatták a helyreállítási tervüket is, melyben 1,9 milliárd eurót 
szánnak Franciaország pozíciójának megőrzésére. 
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Horvátország 

 
A horvát gazdaság 10,4 százalékkal bővült tavaly 
A horvát gazdaság teljesítménye rekordmértékben, 10,4 százalékkal bővült tavaly éves összevetésben – közölte első 
gyorsbecslése alapján a horvát statisztikai hivatal. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a negyedik 
negyedévben 9,9 százalékkal nőtt a GDP éves szinten, míg negyedéves bázison 0,1 százalékkal csökkent. Az export 31,7 
százalékkal, az import 16,4 százalékkal nőtt éves összehasonlításban. A bruttó beruházások és az állóeszköz-felhalmozás 
0,8 százalékkal nőtt éves szinten, lassabban, mint az előző negyedévben, amikor a növekedés 7,6 százalékos volt. 
 
Helyi pénzintézetek vásárolták meg a Sberbank egységeit Horvátországban és Szlovéniában 
Szlovéniában a Nova Ljubljanska Banka (NLB), Horvátországban a Hrvatska Postanska Banka (HPB) vásárolta meg a 
Sberbank Europe AG ottani leányvállalatait, közölte a két ország nemzeti bankja március 2-án. Bostjan Vasle, a szlovén 
jegybank elnöke elmondta: a szlovén Sberbank helyzetére két nap alatt találtak megoldást az EU szanálási szervezetével, 
az Egységes Szanálási Testülettel (SRB) és Európai Központi Bankkal (EKB) közösen. A szlovén Sberbank a szokásos 
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üzletmenet szerint működik, valamennyi termékét és szolgáltatását biztosítja minden ügyfele számára. Boris Vujcic, a 
Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnöke közölte: a szanálási bizottság és a horvát jegybank közös döntése szerint a HPB az új 
tulajdonosa a horvát Sberbank d.d.-nek, amely március 2-től ismét likviddé vált, és minden kötelezettségének eleget tud 
tenni.  
 

Nyereséges, és naperőműveket épít a Mol horvát cége 
Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége a 2021-es pénzügyi évben elérte a 1,31 milliárd kunát (61,9 milliárd forint). 
2020-ban 1,14 milliárd kuna (53,8 milliárd forint) veszteséget könyvelt el a cég. Az energiaszektorban bekövetkezett 
változások idején az INA elkötelezett amellett, hogy diverzifikálja portfólióját, és támogassa a zöld átállást, függetlenül 
az alaptevékenységétől - mondta az INA igazgatótanácsának elnöke, Fasimon Sándor, és bejelentette, hamarosan két új 
naperőművet építenek Prodavízen (Viriej) és Sziszeken. 
 

Horvátországban meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket 
Horvátországban néhány kivétellel további egy hónapra meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt hozott 
korlátozó intézkedéseket: az enyhítések a nyilvános összejövetelekre és egyes területeken a védettségi igazolások 
használatának eltörlésére vonatkoznak. A közösségi közlekedésre, az üzletek nyitvatartására, a maszkviselésre és a 
határátlépésre vonatkozó szabályok nem változnak. 
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Írország 
 

Visszaállt a járvány előtti állapot 
Írországba is elérkezett a „freedom day”. 18 hónap után február 28-án megszűntek a maszkviselésre vonatkozó 
követelmények, mellyel a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések fennmaradó része is eltörlésre került. 
Ezáltal Írországban is visszaállt a Covid-19 előtti állapot. Megszűnt a maszkviselés, így a tömegközlekedésen, a 
kereskedelmi egységekben és a beltéri nyilvános helyeken sem kell már maszkot viselni. Az oktatási intézményekben is 
megszűntek a közegészségügyi intézkedések; az általános- és középiskolákban is eltörölték a távolságtartásra és a 
maszkviselésre vonatkozó rendelkezéseket. 
 

Az egy főre jutó álamadósság Írországban az egyik legmagasabb a világon 
Az ír Jegybank adati szerint Írország államadóssága 2021. év végén 237,2 milliárd euró volt, szemben a 2020. évi 219,5 
milliárd euróval, mely annak az eredménye, hogy a pandémiával kapcsolatos támogatásokra fordított kiadások rendkívüli 
nyomást gyakoroltak az ír államháztartás helyzetére. Az államadósság egy főre vetítve 47 000 eurót tett ki, 
munkavállalónként pedig 95 000 eurót. Ezáltal egy főre eső államadósság tekintetében Írországban az egyik 
legmagasabb a világon. A költségvetési hiány idén várhatóan 10 milliárd euró alatt lesz, szemben a korábban előrejelzett 
20 milliárd eurós becsléssel. 
 

Financial Times: Írország vonzó befektetési helyszín 
Az Financial Times FDI Intelligence európai befektetési helyszíneket vizsgáló felmérésből kiderül, hogy Írország vonzó 
desztináció. A felmérés szerint Dublin az összesítésben a negyedik helyen áll a „jövő európai városai” között, London, 
Amszterdam és Párizs mögött, illetve harmadik helyen áll az „üzletbarát környezet” és a „gazdasági potenciál” 
kategóriákban. Emellett Cork is előkelő helyen szerepelt; második helyen áll Bázel mögött „a jövő kis európai városai” 
kategóriában. 
 
Ír Jegybank: 2022-ben 4,5%-os infláció várható 
Az ír Jegybank felmérése szerint az alacsony jövedelmű, idősebb és vidéki háztartásokat terhelik leginkább a 
megnövekedett megélhetési költségek. Ennek oka, hogy a rendelkezésre álló jövedelmük nagyobb hányadát fordítják 
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fűtésre, energiára és közlekedésre. A Jegybank várakozása szerint az infláció átlagosan 4,5 százalékos lesz 2022-ben (ez 
az elmúlt 20 év legmagasabb szintje), mielőtt 2023-ban 2,4 százalékra csökken.  
 
Az orosz-ukrán helyzet miatt megemelkedett nyersanyagárak hatással lesznek Írországra 
Az orosz-ukrán helyzet több mint 4,5 milliárd euró értékű kereskedelmet veszélyeztet Írország és Oroszország között, 
mely több mint 3 milliárd euró értékű IKT-szolgáltatásexportot, több mint félmillió láda exportcélra szánt whiskyt és 134 
millió euró értékű műtrágyaimportot érint. Az Ibec üzleti csoport arra figyelmeztetett, hogy az ír vállalkozásokra jelentős 
hatást gyakorolhatnak a magasabb nyersanyagárak, különösképpen az emelkedő gázárak. Az Ibec szerint ugyanakkor 
nincs olyan exportkategória, aminek a jövője különösen függ az orosz piactól. 
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Lengyelország 

 
Terrorriasztás két, Ukrajnával határos lengyel megyében 
A négyfokos skálán másodfokú, megelőző jellegű terrorriasztást hirdetett Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az 
Ukrajnával határos két vajdaságban - közölte keddre virradóan a lengyel kormány biztonsági központja (RCB). 
 
Lehet, hogy Lengyelország is belesodródik az orosz-ukrán háborúba? - A NATO cáfol (2.) 
Az ukrán parlament tegnap jelentette be, hogy 70 harci repülőgépet adományoz nekik Lengyelország, Bulgária és 
Szlovákia. Ukrán híroldalak arról is írnak, hogy Lengyelország engedélyezte az ukránoknak, hogy lengyel repülőterekről 
szálljanak fel a frissen adományozott gépekkel és végezzenek műveleti tevékenységet Ukrajna légterében. 
Lengyelország és az EU még nem erősítette meg ezeket a híreket, de jelentős eszkalációs kockázat lenne egy ilyen 
manőverben, ami Varsót is belesodorhatja az ukrán háborúba. 
 
Újrakezdődik a norvég–lengyel gázvezeték építése 
A vezeték célja, hogy csökkentse Lengyelország függőségét az orosz gáztól. Harminchárom hónapos szünet után 
újrakezdik a Lengyelországot a norvég gázmezőkkel összekötő balti vezeték dániai szakaszának építését – jelentette be 
az Energinet dán üzemeltető. A vezeték célja, hogy csökkentse Lengyelország függőségét az orosz gáztól, a 
munkálatokat azonban környezetvédelmi okokból 2019 májusában leállították. 
 
Hatalmas dugó alakult ki Ukrajna és Lengyelország között 
Több mint 10 kilométeres dugó alakult ki Ukrajna és Lengyelország között, a lengyel hatóságok pedig kilenc, 
menekülteket befogadó központot állítottak fel a lengyel-ukrán határ mentén - számolt be a Politico. Az Ukrajna és a 
lengyelországi Przemyśl város közötti határátkelőtől több mint 10 kilométeres forgalmi dugó alakult ki csütörtök este, 
mivel ezrek próbálták elhagyni az országot, hogy elmeneküljenek a harcok elől. 
 
Morawiecki: Intenzív tárgyalások zajlanak a NATO keleti szárnya megerősítéséről 
„A mai hajnal mindent megváltoztatott, ez okozta, hogy újból felébredtek a második világháború démonjai” – jelentette 
ki Morawiecki. „Ukrajna orosz megtámadása után újabb, messzemenő szankciókat kell kivetni Moszkva ellen, és emellett 
dolgozni kell a NATO keleti szárnya megerősítésén is, e témában intenzív tárgyalások zajlanak” – közölte Mateusz 
Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön a lengyel szejmben. 
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Németország 

 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2021. november 14. (vasárnap) 00:00 órai hatállyal Magyarországot magas 
fertőzöttségű rizikóterületté nyilvánítják. Ennek eredményeképp az eddigiekhez képest új beutazási szabályok lépnek 
életbe a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára. A mindenkori beutazási szabályok részletes és 
folyamatosan aktualizált leírása megtalálható a Konzuli Szolgálat honlapján: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nemetorszag.  
 
Továbbra is Németország a legfontosabb kereskedelmi partnerünk 
A szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a tavalyi IV. negyedévben 1421 millió euró, míg 2021 egészét nézve 5711 millió 
euró volt - közölte a Központi Statisztikai Hivatal, amely arról is beszámolt, mely országok követik Németországot a 
fontossági sorrendben. Legfontosabb kereskedelmi partnerünk továbbra is Németország, mellyel az összforgalom 21 
százalékát bonyolítottuk le. A második legfontosabb Amerikai Egyesült Államok 8,9, a harmadik helyen álló Ausztria 7,6 
százalékos arányban részesedett a kereskedelemből. 
 
A német gazdaság aktuális helyzete és fejlődési kilátásai 
Február közepén a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői megállapodtak a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozó intézkedések túlnyomó többségének fokozatos megszüntetéséről. A német gazdaság a második 
negyedévben ismét eléri a válság előtti szintet - feltéve, hogy nem lesz újabb visszaesés, például egy újabb koronavariáns 
megjelenése miatt. 
 
Tovább gyorsult az áremelkedés Németországban 
Februárban éves alapon 5,1 százalékra emelkedett az infláció Németországban a Destatis előzetes adatai szerint. A 
harmonizált fogyasztóiár-index ennél is nagyobb mértékű, 5,5 százalékos árnyomásról tanúskodik. Az elemzők ennél 
kisebb, 5,4-es emelkedésre számítottak.  
 
Elképesztő új csúcsra ugrottak a német termelői árak az energiaárak miatt 
Minden idők legnagyobb éves emelkedése következett be januárban a német termelői áraknál, hiszen éves alapon 25%-
os volt az ugrás mértéke a Reuters konszenzusában szereplő 24,2%-os emelkedéssel szemben. A második világháború 
után, az 1950-es években „csak” 23%-ig ugrott éves alapon a német termelői árindex, így tehát most egy 70 éves 
idősorban dőlt új rekord. Ez leginkább az energiaárak drasztikus drágulása miatt történt meg, hiszen a német statisztikai 
hivatal ezen a téren 66,7%-os éves alapú drágulást mért. 
 
Németországban folyósított elektromobilitási támogatások mérlege 
A német szövetségi kormány eddig összesen 4,6 milliárd eurót fizetett ki az elektromos autók vásárlásának 
támogatására. A program 2016-ban kezdődött, azóta összesen mintegy 965.000 pályázat érkezett be, ebből körülbelül 
160.000 elektromos autót a Volkswagen értékesített, esetében a kifizetett támogatási összeg 798 millió euró.  A Renault 
90.000 elektromos autót értékesített – a támogatás 441 millió euró, a Tesla pedig 59.000 autót, a kifizetett bónusz 304 
millió euró volt. 
 
Németország készül az orosz gázcsapok elzárására 
Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a német kormány felkészült arra az eshetőségre, ha Oroszország leállítaná a 
gázszállításokat az országnak, bár ennek egyelőre nincs jele. A zöldek politikusa a Deutschlandfunk televíziónak azt 
nyilatkozta, hogy télre és nyárra van elég gáz, arról pedig egy készülő törvénytervezet gondoskodik, hogy a következő 
fűtési szezonra tele legyenek a tárolók. Az Európai Unióban Németország rendelkezik a legnagyobb, 24 milliárd 
köbméternyi gáztároló-kapacitással, amelyek jelenleg mintegy 30 százalékig vannak tele, és ezt további kétmilliárd 
köbméterrel tervezik növelni. 
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Német tabuk dőlnek az orosz invázió miatt: az atom és a szén is jól jön most 
Az orosz-ukrán háború miatt irányt kell váltanunk, hogy leküzdjük az oroszoktól való energiafüggőségünket és így 
gyakorlatilag nincsenek tabuk a német energiamix kialakításában – derült ki Olaf Sholz német kancellár és Robert Habeck 
gazdasági miniszter szavaiból, hiszen gyakorlatilag a szén- és nukleáris alapú erőművek üzemidő hosszabbításának 
lehetőségét is kinyitották, ami tabuk ledöntését jelenti az országban. 
 
Csődbe ment az Északi Áramlat 2-t üzemeltető cég 
Elbocsátotta összes, nagyjából 140 alkalmazottját, és csődöt jelentett az a svájci székhelyű cég, mely a Németországot 
Oroszországgal közvetlenül összekötő gázvezetéket, az Északi Áramlat 2-t építette. A hírt egy helyi tisztviselő 
megerősítette a svájci SRF rádiónak, a cég azonban tagadta az értesüléseket. A vállalat elleni csődeljárás már a héten 
megkezdődhet. Az Északi Áramlat 2 gázvezeték az egyes számú vezetékkel együtt Ukrajnát megkerülve juttatta volna el 
az orosz gázt Németországba. 
 
Orosz-ukrán háború: a német ipar is levette a keresztvizet Putyinról 
Németország legnagyobb ipari lobbicsoportjának vezetője elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, és felszólította 
Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy azonnal vessen véget az ellenségeskedésnek. A kijelentés azért is fontos, mert az 
orosz-német gazdasági kapcsolatok nagyon erősek, valamint az ukrán-orosz konfliktus tavaly őszi kezdete óta gyakran 
érte az a vád a német cégeket és a kormányt, hogy nem mer elhatárolódni Moszkvától és Vlagyimir Putyintól a pénzügyi 
érdekei miatt. 
 
Brutális haderőfejlesztés: Putyin agressziója megváltoztatja Németországot 
Németország ismét eltért a régóta követett politikától: Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy a kormány 100 milliárd 
eurót biztosít katonai beruházásokra a 2022-es költségvetésből - számolt be a brit Guardian. Többet kell befektetnünk 
országunk biztonságába, hogy megvédjük szabadságunkat és demokráciánkat - mondta Scholz a törvényhozóknak, akik 
álló ovációval fogadtak. Ez azt jelenti, hogy Németország a gazdasági teljesítménye több mint 2%-át fogja védelmi 
kiadásokra fordítani. 
 
Újabb német fegyverszállítmányt kaphat Ukrajna 
Újabb fegyverszállítmányt kaphat Németországtól az orosz invázió ellen harcoló ukrán hadsereg - jelentették 
csütörtökön német hírportálok. A második szállítmány 2700 Strela típusú, vállról indítható szovjet légvédelmi rakétából 
áll. A leginkább helikopterek elleni bevetésre alkalmas fegyverek az egykori NDK hadseregének készletéből származnak. 
A szövetségi gazdasági minisztérium már hozzá is járult kivitelükhöz. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com 
www.mkik.hu  
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Nyugat-Balkán  

 
Az EBB 2021-ben 853 millió eurót fektetett be a Nyugat-Balkánon 
Az Európai Beruházási Bank (EBB) tavaly 853 millió eurót (975,6 millió dollárt) fektetett be a Nyugat-Balkánon a 
fenntartható fejlődés és a zöld átmenet (257 millió euró), a digitalizáció (200 millió euró), valamint a kisvállalkozások (560 
millió euró) támogatására. 
 
Szerbia nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz 
Szerbia nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz, ez sem politikai, sem gazdasági szempontból nem elemi 
érdeke az országnak – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök. A szerb köztársasági elnök és az ország vezetése kétnapi 
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hallgatás után foglalt állást az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktus ügyében. Szerbia támogatja Ukrajna 
területi egységét, és annak megsértését hibás lépésnek tartja. A béke és a stabilitás kulcsfontosságú Szerbia számára. 
 
Szerbia kedvező makrogazdasági mutatószámokkal kezdi az évet 
Viszonylag jók a makrogazdasági mutatószámok Szerbiában, az illetékesek szerint az ország gazdasági eredményei 
lehetővé teszik a pénzosztást. A statisztikák szerint Szerbiában a bruttó hazai termék (GDP) reálnövekedése 2021 utolsó 
negyedében 6,9 százalékos volt az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévben 1,2 százalékos, a 
másodikban 13,4, a harmadikban 7,7 százalékos növekedést jegyeztek. Ezek alapján az éves növekedés 7,5 százalék volt. 
A foglalkoztatottság is nőtt tavaly Szerbiában. 2021 végén összesen 2 273 591 foglalkoztatottat tartottak nyilván, ami 2,6 
százalékkal, 58 116-tal több, mint az előző évben. A vállalkozók, valamint az egyéni vállalkozók száma 395 917 volt, ami 
2,8 százalékos növekedés az előző évhez képest ebben a szektorban. Az infláció tavaly elérte a 7,9 százalékot. A jegybank 
3 százalékos inflációt tűzött ki célul, amelyet a 3 százaléktól plusz-mínusz 1,5 százalékos sávban kívánt tartani. Azt a tényt, 
hogy nem sikerült a pénzromlás mértékét a kitűzött sávon belül tartani, külső tényezőkkel magyarázzák. 
 
A háborúra is reflektált a magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság plenáris ülése 
Szijjártó Péter Szerbia gazdasági miniszterével, Andjelka Atanaskovic asszonnyal együtt tartotta sajtótájékoztatóját, 
március 2-án tartották meg Budapesten a magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság plenáris ülését. Szijjártó Péter 
kiemelte, hogy Magyarország és Szerbia az utóbbi 12 évben sokat tett azért, hogy a két nemzet békében élhessen. Az 
együttműködés nagy biztonságot ad Magyarországnak mind a gazdaság, mind az energiaellátás szempontjából. 2010-
hez képest a kereskedelmi forgalom több mint 200%-kal nőtt a két ország között, 2020-ban pedig a járvány ellenére 3%-
kal bővült. Tavaly az első 11 hónapban meghaladta a 3 milliárd eurót a kereskedelmi forgalom, ami 45%-os növekedés az 
előző év azonos időszakához képest. A vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében 14 174 helyi vállalkozásnak 61 
milliárd forint támogatást nyújtottak, s ennek nyomán 123 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások. A felek 
megállapodtak a határátkelés felgyorsításában: a röszkei és a tompai átkelőnél technológiafejlesztést és 
kapacitásbővítést hajtanak végre, Hercegszántónál pedig lehetővé teszik a teherforgalmat. 
 
Szerbia államadóssága a GDP 56,9 százalékát tette ki 2021 végén 
Szerbia államadóssága 2021 végén 30,13 milliárd euró volt, ami a GDP 56,9 százalékának felel meg. 2020 végén Szerbia 
államadóssága 26,67 milliárd eurót, a GDP 57 százalékát tette ki. Szerbiának 2021-ben 286,1 milliárd dinár volt a 
költségvetési hiánya, ami a bruttó hazai össztermék 4,6 százalékát teszi ki. Az államkassza bevétele 1465,4 milliárd dinár 
volt, a kiadása viszont 1751,4 milliárd dinár. 
 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 18%-kal nőtt 2021-ben 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 18 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 2021-ben elérte a 8,233 milliárd 
dollárt (6,98 milliárd eurót). Az ország exportja 31%-kal, 25,563 milliárd dollárra nőtt 2021-ben, míg az import 29%-kal, 
33,797 milliárd dollárra bővült. 
 
A Világbank bírálta Albánia gazdasági modelljét 
A Világbank 2022. február 11-én közzétett, az ország gazdaságára vonatkozó jelentése szerint Albániának még sokat kell 
dolgoznia gazdasági modelljének biztosítása érdekében. A dokumentum szerint Albániát súlyosan érintette a 2019. 
novemberi földrengés és az azt követő COVID-19 okozta világjárvány. Válaszként a kormánynak többet kell befektetnie 
az emberek készségfejlesztésébe, a termelékenységébe, a fenntarthatóságába és az államháztartásba. Amint az 
egészségügyi válság alábbhagy, a hosszútávú gazdasági célokra kell összpontosítani, beleértve a polgárok 
életszínvonalának javítására irányuló erőfeszítéseket, amelyek arra ösztönzik a szakképzett és tehetséges munkaerőt, 
hogy az országban maradjon. Emanuel Salinas, a Világbank Albániáért felelős országmenedzsere nyilatkozatában 
elmondta, hogy ajánlásaikban arra is összpontosítottak, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az albán társadalom 
egészséges és produktív életet élhessen, valamint a munkalehetőségek kapcsán pozitív mennyiségi és minőségi változás 
következzen be.  
 
600 ezer albán hagyta el hazáját az elmúlt 6 évben  
Hatszázezer ember, többségében fiatalok költöztek külföldre Albániából 2016 óta. A hivatalos adatok szerint a fiatalok 
több mint 20 százaléka munkanélküli, de a valós arány jóval magasabb lehet, és nehéz pontos adatokat találni. Sokan 
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arra panaszkodnak, hogy az albán átlagkereset havi 460 euró. Az elvándorlás ellensúlyozására alacsonyabb jövedelmű 
országokból, Bangladesből, Indiából és Pakisztánból érkeznek fiatalok. Ők alacsonyabb minimálbért, havi 300 eurót és 
szállást kapnak. A befektetők örülnek, ha olcsó munkaerőhöz jutnak, az albán kormány pedig a közelmúltban 
megkönnyítette a külföldi munkavállalók felvételét. 
 
EU: azonnal kell cselekedni, hogy Bosznia-Hercegovina ne essen darabjaira 
Josep Borrell, az EU külügyi vezetője gyors cselekvésre szólította fel a blokk külügyminisztereit, hogy megakadályozzák, 
hogy a Bosznia-Hercegovinában kialakult kritikus válság „darabjaira törje “a törékeny nyugat-balkáni országot. „A 
nacionalisták és a szeparatisták retorikája egyre erősödik Bosznia-Hercegovinában, és veszélyezteti az ország 
stabilitását, sőt integritását“ – mondta Borrell az uniós külügyminiszterek február 21-i brüsszeli csúcstalálkozóján. „A 
minisztereknek döntéseket kell hozniuk arról, hogyan lehet megállítani ezt a dinamikát Bosznia-Hercegovinában, és 
elkerülni, hogy az ország darabjaira hulljon szét. 
 
Bosznia-Hercegovina egyre távolabb van az európai integrációtól 
Mivel a nyugat-balkáni országnak a szerb partner kivonulása óta nincs kormánya, nincs kivel együttműködnie az Európai 
Unió szerveinek. Van azért terület, amelyen gyümölcsöző lehet a kapcsolat, ez pedig a migrációs nyomás enyhítése. A 
jelenlegi bosnyák vezetéssel nem lehet tárgyalni Bosznia-Hercegovina európai integrációjáról - mondta az Európai 
Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa. Várhelyi Olivér ugyanakkor nem támogatja a szankciós 
politika alkalmazását. 
 
Bosznia-Hercegovinában 2%-os volt az infláció 2021-ben 
Bosznia-Hercegovinában tavaly átlagosan évi 2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 2020-as 1 százalékos 
csökkenést követően. 2021-ben az élelmiszerek és az alkoholmentes italok átlagárai 3,5%-kal nőttek az egy évvel 
korábbihoz képest, a lakhatás és a rezsi ára 1,3%-kal, a közlekedési árak 5,9%-kal emelkedtek. 
 
Észak-Macedónia külkereskedelmi hiánya 49,4%-kal nőtt 2021-ben 
Észak-Macedónia külkereskedelmi hiánya 167,4 milliárd dénárra (3,1 milliárd dollár/2,7 milliárd euró) nőtt 2021-ben a 
2020-as 112 milliárd dénárról. Az export 19,7%-kal, 426,6 milliárd dénárra, míg az import 26,8%-kal, 594 milliárd dénárra 
bővült. Észak-Macedónia fő kereskedelmi partnerei 2021-ben Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Görögország 
és Kína voltak. 
 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke több mint kétszeresére nőtt 2021-ben 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 512 millió eurót (574,6 millió dollárt) tett ki 2021-
ben, szemben a 2020-ban elért 239,8 millió euróval. Csak a negyedik negyedévben 197,1 millió euró volt a külföldi 
befektetések értéke, míg 2020 hasonló időszakában 95,3 millió eurónyi befektetést regisztráltak. 
 
Észak-Macedóniában 18 000 dénárra (293 euróra) emelik márciustól a minimálbért 
Észak-Macedónia kormánya úgy döntött, hogy márciustól 18,5%-kal, 18 000 dénárra (334 dollár/293 euró) emeli a havi 
nettó minimálbért. A kormány, a szakszervezetek és a munkaadók által elfogadott döntés 80 ezer állampolgárt érint. 
Továbbá a korrigált minimálbér a jövőben nem lehet alacsonyabb az országos átlagbér 57%-ánál. 
 
Amerikai bázist telepíthetnek Koszovóban, a NATO-hoz is csatlakozhatnak 
Az ország ENSZ-tagságát anno még az oroszok vétózták meg. Szerbia sem ismeri el őket. Koszovó arra kérte az Egyesült 
Államokat, hogy telepítsenek egy állandó katonai bázist az országukban – közölte az ország védelmi minisztere, Armend 
Mehaj, és hozzátette: az ukrajnai események fényében felgyorsítják a NATO-integrációjuk folyamatát is. A miniszter 
szerint ezekre a lépésekre „mielőbb szükség van” azért, hogy garantálják a Nyugat-Balkán békéjét, biztonságát és 
stabilitását. 
 
Koszovó külkereskedelmi hiánya 38,3%-kal nőtt 2021-ben 
Koszovó külkereskedelmi hiánya 38,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 3,9 milliárd euróra (4,4 milliárd 
dollárra) 2021-ben. Az export éves összevetésben 57,9%-kal, 749,7 millió euróra, míg az import éves szinten 41,1%-kal, 
4,65 milliárd euróra nőtt 2021-ben. 
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Montenegró csatlakozott az EU-szankciókhoz 
A montenegrói külügyminisztérium bejelentette, hogy az ország csatlakozott az Európai Unió Oroszországgal szembeni 
szankcióihoz, a bevezetett intézkedések száz százalékig harmonizálnak az EU döntéseivel. A montenegrói hadsereg 
részéről emellett közölték, hogy bizonyos mennyiségű védőfelszerelést, elsősorban védőmellényeket és sisakokat 
adományoznak Ukrajnának, a helyi pénzügyminisztérium pedig 50 ezer eurót különített el a kijevi kormány 
megsegítésére. Ezenkívül a montenegrói Vöröskereszt egy speciális telefonvonalat nyitott meg, amelyen keresztül a 
polgárok további pénzösszegeket adományozhatnak Ukrajna népének. 
 
Montenegró külkereskedelmi hiánya 18,9%-kal nőtt 2021-ben 
Montenegró külkereskedelmi hiánya 18,9%-kal, 2,067 milliárd euróra (2,345 milliárd dollárra) nőtt 2021-ben. Az export 
19,4%-kal, 437,1 millió euróra, míg az import 19%-kal 2,504 milliárd euróra bővült. Montenegró legfontosabb 
exportcélországai 2021-ben Szerbia (107,3 millió euró), Bosznia-Hercegovina (33,4 millió euró) és Olaszország (25,3 millió 
euró) voltak. Az ország legfőbb importpartnerei Szerbia (500,8 millió euró), Németország (231,2 millió euró) és 
Olaszország (155,4 millió euró) voltak. 
 
FORRÁS: 
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Olaszország 

 
Olaszország fegyvereket küld Ukrajnának 
Olaszország először támogat katonai eszközökkel egy szuverén országot. A Mario Draghi vezette kormány tárcavezetői 
hétfő este döntöttek arról, hogy fegyverekkel segítik az ukrán kormányt az orosz megszállás leküzdésében. A kormány 
ötvenmillió euró értékű fegyverarzenállal, védelmi eszközökkel, lövedékekkel és géppuskákkal járul hozzá a harcokhoz. 
 
Az olasz kormányfő új energiaforrások után kutat 
Olaszország el akarja kerülni az energetikai vészhelyzetet, ezért alternatív megoldásokat keres arra az esetre, ha elakad 
a gázszállítmány Oroszország felől az elhúzódó orosz–ukrán háború miatt. Olaszország gázfogyasztásának negyvenöt 
százalékát fedezi az Oroszországból érkező energia. Alternatívák és új forgatókönyvek kidolgozása nélkül jövő őszre 
gázválság alakulhat ki az országban. A kormány jelenleg azt tervezi, hogy növeli a szélenergia arányát, öt százalékról 
tízre. Továbbá tervben van a hőerőművek maximális kihasználása is. 
 
Kétezer eurót tehetnek zsebre az itt házasodók 
Kétezer eurót ajánl fel azoknak a pároknak Róma Lazio tartományának vezetése, amennyiben a párok a régióban 
házasodnak össze. Mindezt azért, hogy megmentsék az esküvői szektort a koronavírus-járvány miatti összeomlástól – 
írja a The Guardian. A Lazióban szeretettel (In Lazio with love) elnevezésű kezdeményezés azon olasz és külföldi párok 
előtt áll nyitva, akik életvitelszerűen a tartományban élnek, és idén január 1. és december 31. között terveznek 
összeházasodni. 
 
FORRÁS: 
https://magyarnemzet.hu/ 
https://www.vg.hu/  
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Románia 

 
Románia és Oroszország lezárta légterét egymás repülői előtt 
Románia lezárja a légterét az orosz légitársaságok és repülőgépek előtt, válaszul az oroszok is lezárták a légterüket. 
Románia kivonul a Nemzetközi Befektetési Bankból. Február 26-án 15 órától az oroszországi repülők nem hatolhatnak 
be a román légtérbe, mely alól kivételt képeznek a humanitárius és a sürgősségi járatok. Válaszként a román hatóságok 
lépésére Oroszország is bejelentette, hogy lezárja légterét a romániai légitársaságok előtt. Az EU tagállamai közül 
Románia mellett eddig Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Bulgária jelentette be, hogy nem engedi be a légterébe az 
oroszországi repülőket. 
 
Ukrán válság: Románia kivonul a Nemzetközi Beruházási Bankból, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési 
Bankból 
Románia más európai uniós tagállamokkal összehangoltan kivonul a Nemzetközi Beruházási Bankból, valamint a 
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) – jelentette be március 2-án Adrian Caciu román 
pénzügyminiszter. Bukarest lépését összehangolja Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával és Bulgáriával. 
 
Románia megnövelné védelmi kiadásait 
Románia katonai kiadásai növelésével akarja védelmi képességeit erősíteni, ugyanakkor energetikai beruházásokra 
készül a teljes energetikai függetlenség elérése érdekében - jelentette be Klaus Iohannis államfő. További szövetséges 
csapatok áthelyezésével jelentős mértékben megerősítik a NATO védelmi és elrettentő képességét a keleti határon. A 
védelmi kiadásokat a GDP 2,5 százalékára emelnék a jelenlegi két százalékról, az energetikai függetlenséget pedig 
elsősorban a megújuló energiaforrás-, illetve az atomerőmű-fejlesztés révén szándékoznak elérni. 
 
Csökkent a román államháztartási hiány januárban 
A januári hiány 1,69 milliárd lej (1 román lej 74,40 forint) volt, míg egy évvel ezelőtt 3,69 milliárd lejt tett ki. A GDP 
arányában 0,31 százalékról 0,13 százalékra mérséklődött a deficit. Az államháztartás bevételei 25 százalékkal, a kiadások 
16,1 százalékkal nőttek. 
 
Bajban a román autóipar 
Rosszul kezdte az évet a román autóipar: mindössze 35 171 személygépkocsit gyártottak 2022 januárjában, ami 8,48 
százalékkal alacsonyabb, mint az egy évvel ezelőtti termelés – ami azért rossz hír, mert már a 2021. januári 38 431 
járműgyártás is kifejezetten gyenge évnek számított. Január volt az első hónap a romániai autógyártás történetében, 
melyben a Ford megelőzte a Daciát, a Renault-csoport üzemében mindössze 15 816 autót gyártottak, míg az amerikai 
nagyvállalat gyárában 19 355-öt. Azonban van jó hír is: mérföldkőhöz érkezett a román autóipar, összeszerelték a 
hétmilliomodik Daciát. 
 
Görög-román csúcs: gazdasági megállapodást kötöttek a felek 
Nyilatkozatot írt alá Nicolae Ciuca román és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a két ország politikai és gazdasági 
együttműködésének bővítéséről. A román miniszterelnök szerint a két ország együttműködési lehetőségei nagyon 
szélesek, gazdasági téren ösztönözni kell a befektetéseket és a kétoldalú kereskedelmi forgalom növekedését. 
Hozzátette, hogy a közeljövőben több kétoldalú tárgyalás lesz, amelyen az illetékesek feltérképezik a további 
együttműködési lehetőségeket. Bejelentette, hogy a két ország illetékesei polgári védelmi és katasztrófavédelmi 
egyezményt is aláírnak. Ciuca közölte, hogy mindkét ország támogatja az Európai Unió bővítését, figyelembe véve a 
tagjelöltek teljesítményét. Kiriákosz Micotákisz közölte, hogy országa aktívan támogatja Románia schengeni 
csatlakozását. 
 
FORRÁS: 
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Spanyolország  

 
Spanyolország védelmi felszerelést küld Kijevnek 
A dél-európai ország kormánya követi Németország és az Egyesült Királyság lépéseit, amelyek fegyverekkel és 
felszerelésekkel segítik az ukránokat az orosz invázió leküzdésében. Margarita Robles spanyol védelmi miniszter 
bejelentése szerint a küldeményt vasárnap indították útnak Ukrajnába, az azokat szállító gép Lengyelországban szállt le 
biztonsági szempontok miatt, onnan viszik tovább a szállítmányt. Összesen körülbelül húsz tonna eszközt szállítanak, 
elsősorban egészségügyi és védőfelszereléseket, például golyóálló sisakokat és mellényeket. Olyan eszközöket küldenek, 
amelyek egy esetleges nukleáris vagy biológiai támadás esetén is segíthetik az ukránokat, így például kesztyűket és 
maszkokat.  
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
Törvénymódosítási csomagot fogadott el a szlovák parlament az ukrajnai helyzetre hivatkozva 
A törvénymódosítási csomagot február 26-án reggel már alá is írta Zuzana Caputová, szlovák államfő, így az azonnal 
hatályba is lépett. Az ukrajnai helyzetre hivatkozva törvénymódosítások egész sorát tartalmazó csomagot fogadott el a 
szlovák parlament a kormány javaslata alapján. A módosítások egyebek mellett egy menekülthullám okán is lehetővé 
teszik majd a rendkívüli helyzet bevezetését, illetve az is lehetővé válik, hogy a nemzetbiztonsági hivatal (NBÚ) blokkolja 
az általuk dezinformációt terjesztőnek minősített internetes oldalakat. Február 28-án Szlovákia is lezárta légterét az 
összes orosz gép előtt, csak humanitárius vagy egyéb vészhelyzet által indokolt esetekben engednek be a szlovák 
légtérbe orosz repülőket. 
 
Jóváhagyta a szlovák kormány a korlátozások feloldását 
Február 26-tól a koronavírus-fertőzés terjedésének szempontjából közepesen rizikósnak tartott rendezvényeken ötszáz 
főre emelik a résztvevők számát, illetőleg a létesítmény befogadóképességének 50 százalékát használhatják ki. A 
legveszélyesebbnek tartott rendezvényeken (például temetések és esküvők) maximálisan 50 személy vehet részt (azaz 
oltási igazolás, covidon való átesésről szóló igazolás, illetve negatív koronavírus-teszt felmutatása nélkül). A 
sportversenyeken és edzéseken legfeljebb száz sportoló vehet részt. Megnyílnak a fitnesztermek, a wellnessek, az 
aquaparkok és a fürdőhelyek is, a belépők száma azonban legfeljebb ötven lehet, illetve zárt térben egy személyre 15 
négyzetmétert kell számolni. 
 
Júliustól lehetséges a kettős, szlovák-magyar állampolgárság is 
Enyhítették a 2010-ben átalakított állampolgársági törvényt, amely alapján 5 év ott-tartózkodás után lehetségessé válik 
a szlovák-magyar, kettős-állampolgárság felvétele. Továbbra sem lehet feltétel nélkül egy másik állam állampolgára az, 
aki a szlovákot is meg akarja tartani, viszont a most elfogadott módosítás azt teszi lehetővé, hogy 5 év külföldi 
tartózkodás esetén a szlovák állampolgárok más ország állampolgárai is lehessenek. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia változtatott a beutazási szabályokon 
Szlovéniába karanténkötelezettség nélkül is be lehet utazni, miután a kormány eltörölte azt az intézkedést, mely szerint 
a koronavírusos fertőzöttel érintkezőknek karanténba kell vonulniuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé védettségi 
igazolás a határátlépéshez, és negatív koronavírusteszt sem. 
 
Magyar-szlovén fejlesztési megállapodás 
Magyar-szlovén gazdasági és fejlesztési megállapodást írt alá a magyar és a szlovén miniszterelnök február 21-én 
Lendván. A Mura- és a Rába-vidék fejlesztésére évente 5-5 millió eurót biztosítanak a felek a megállapodás értelmében 
2022 és 2026 között. A két, nemzetiségileg vegyesen lakott térség fejlődését segítő alap létrehozásáról tavaly írt alá 
szándéknyilatkozatot Orbán Viktor és Janez Jansa. A két ország közötti kereskedelmi forgalom egy év alatt ötödével nőtt. 
Magyarország jelenleg Szlovénia hetedik külkereskedelmi partnere. 
 
A szlovén GDP 8,1 százalékkal nőtt tavaly 
A szlovén hazai össztermék (GDP) 8,1 százalékkal nőtt tavaly – közölte első gyorsbecslése alapján a szlovén statisztikai 
hivatal. A járvány megfékezésére hozott intézkedések nyomán 2020 egészét nézve 4,2 százalékos volt a gazdasági 
visszaesés. A jelentés szerint a gazdaság tavalyi bővüléséhez leginkább a fogyasztási kiadások növekedése járult hozzá. 
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a negyedik negyedévben 5,4 százalékkal nőtt a GDP éves 
szinten. Az előző év azonos időszakához képest, a végső fogyasztás 9,4 százalékkal bővült, a beruházások volumene 15,5 
százalékkal nőtt. 
 
Szlovénia külkereskedelmi mérlege 2021-ben deficitessé vált 
Szlovénia külkereskedelmi mérlegének hiánya 2021-ben 2,583 milliárd eurót (2,922 milliárd dollár) tett ki az előző évi 
850,3 millió eurós többlethez képest, mivel az import gyorsabban nőtt, mint az export: a kivitel 19,8%-kal, 39,4 milliárd 
euróra, a behozatal 30,8%-kal, 42 milliárd euróra nőtt. 2021-ben Szlovénia fő kereskedelmi partnere az Európai Unió volt,  
az export értéke elérte a 26,3 milliárd eurót, míg az import értéke a 27,3 milliárd eurót. 
 
Szlovénia költségvetési hiánya 2021-ben 5,8%-ra csökkent 
Szlovénia a 2021-es évet 2,915 milliárd eurós (3,3 milliárd dolláros) konszolidált költségvetési hiánnyal zárta, ami a becsült 
bruttó hazai termék (GDP) 5,8%-ának felel meg. A GDP-arányos költségvetési hiány mintegy 1,8 százalékponttal 
csökkent 2020-hoz képest. 2021-ben a konszolidált költségvetés bevétele 15,4%-kal, 21,4 milliárd euróra nőtt 2021-ben, 
míg az összes kiadás éves szinten 10,1%-kal, 24,3 milliárd euróra nőtt. 
 
Szlovéniában is próbálják tompítani az energiaárak emelkedését 
Február 22-én szavazta meg a szlovén parlament azt az intézkedéscsomagot, amely az energiaár-emelkedés 
háztartásokra gyakorolt hatásának enyhítését célozná meg. A 108 millió euró értékű csomag 710 ezer rászoruló háztartást 
érint, köztük a nyugdíjasokat, a szociális segélyre szorulókat, illetve a nagycsaládosokat. A 150 euró összegű 
energiautalványt egyszer fizetik ki, a négy vagy több gyermekkel rendelkező családok pedig további 50 euró összegű 
támogatásban részesülnek. Február 1-jétől április végéig minden háztartás mentesül a nagy hatásfokú kapcsolt és 
megújuló energiaforrások termelésének támogatására vonatkozó járulékfizetési kötelezettség alól is. 
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Európai Unió 

 
Az Európai Parlament támogatja Ukrajna tagjelölti státuszát 
637 igen, 13 nem szavazat és 26 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Parlament azt a határozatot, amelyben az uniós 
törvényhozás az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos álláspontját rögzítette. A szöveg egyes pontjai Magyarországgal is 
kapcsolatba hozhatók, jogi erővel azonban nem bírnak. Az állásfoglalásban a képviselők arra kérik az uniós 
intézményeket, hogy törekedjenek Ukrajna uniós tagjelölti státuszának megadására. 
 
Visszaveti a konfliktus az euróövezet gazdaságát 
Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza a Párizsban ülésező Eurogroup találkozón arról beszélt, hogy 
az ukrajnai konfliktus 0,3-0,4 százalékkal csökkentheti az euróövezet gazdasági teljesítményét az idén – értesült a 
Reuters. Ez azonban csak a „középső forgatókönyv”, amelyet Lane a Kormányzótanács csütörtöki ülésén ismertetett, 
órákkal azután, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát.  
 
 
Óriásit drágult az európai gáz 
Az Ukrajna elleni, minden jel szerint totális orosz offenzíva hatására az európai gázárak is felrobbantak. A kontinens 
mértékadó piacán, a holland TTF gáztőzsdén a megawattonkénti ár percek alatt több mint harmadával, 120 euróra nőtt. 
Utoljára a múlt év végén, az amerikai LNG-szállítások megindulása előtt volt ezeken a szinteken az energiahordozó ára. 
 
Hullámvasúton az EKB monetáris politikája 
A száguldó infláció nyomán a szigorítás irányába tolódott el az uniós központi bank kommunikációja. A kamatemelést 
követelők mellett viszont az aggodalmaskodók is megjelentek. 
 
Kevésbé pörögnek a gyárak az eurózónában 
Az IHS Markit feldolgozóipari beszerzésimenedzser indexe a múlt hónapban 58,2 pontra süllyedt a januári 58,7 pontról, 
ami messze a növekedést jelző 50 pont felett van. Az ellátási láncok problémái csökkentek, de az árak továbbra is 
meredeken emelkedtek. 
 
Európai-afrikai csúcs: néhány nézeteltérés, számos befektetés 
Két napos intenzív tanácskozás után pozitívan zárult az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcstalálkozója. A vezetők 
megújult partnerségről beszélnek, és fontos befektetéseket jelentettek be. Az azonban egyelőre még nem látszik, hogy 
milyen konkrét hatással lesz mindez az európai és afrikai emberekre. 
 
Tovább nőhet az európai alumíniumhiány 
Leállította a timföldszállítást az ukrajnai Nikolajevben lévő gyárából a Rusal. A szállítás felfüggesztéséről a Wood 
Mackenzie tanácsadó információjára hivatkozva számolt be a Reuters; a Rusal egyelőre nem kommentálta az értesülést. 
A Rusal az elsődleges termelési teljesítményt tekintve a világ második legnagyobb alumíniumvállalata.  
 
Vége a titkolózásnak, a multiknak ki kell adniuk az adatokat az EU-ban 
Igen nagy változásokat hozhat a vállalatok működésében és az egyének életében az adattörvény, amelynek tervezetét 
ma ismertette az Európai Unió. 
 
Csökken az új autók iránti étvágy Európában – nem kicsit 
Még soha nem helyeztek forgalomba olyan kevés új autót januárban az Európai Unióban, mint az idén. Az európai 
autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára csütörtökön felkerült adatok szerint januárban 682 ezer 
596 új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ez 6 százalékkal elmarad a tavaly januári 726 ezer 411-től. Idén 
januárban már sorban a hetedik hónapban csökkent a forgalomba helyezések száma. 
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Kidobásra ítélt tárgyak felújítása, uniós pénzből 
Miért dobjuk ki, amit újra lehet hasznosítani vagy meg lehet javítani? Egy európai projekt eltökélt abban, hogy a tárgyak 
új életet kapjanak. Kilenc országban – köztük Magyarországon – 10 partner fogott össze a SURFACE program keretein 
belül, hogy kevesebb szemét termelődjön. Smart Regions című adásunkban az olaszországi példát mutatjuk be. 
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FÁK-térség 

 
Felemás az orosz előrenyomulás mérlege 
Ukrán szempontból a háború első napjaiban kifejtett ellenállás figyelemre méltó, de az nem látszik, hogy Oroszország 
katonai értelemben ne tudná fenntartani az eddigi nyomást, az orosz erőfölény ugyanis olyan jelentős. Láthatóan 
változóban az orosz stratégia, polgári célpontok is előtérbe kerülnek. A háború utáni legfontosabb stratégiai kihívás az 
lesz, hogy az erőszak, az ezzel való fenyegetés és a háború visszatér-e a nemzetközi kapcsolatok nagyhatalmi 
eszköztárába. Ha igen, akkor annak leginkább Kelet-Európa issza majd meg a levét. 
 
Oroszország: folytatjuk, amíg el nem érjük céljainkat 
Az ukrajnai orosz „különleges művelet” számára a legfontosabb Oroszország megvédése a Nyugat katonai 
fenyegetésétől – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz védelmi minisztérium vezetője egy március 1-jei parancsnoki 
videokonferencián. „A legfontosabb számunkra az, hogy megvédjük az Oroszországi Föderációt a katonai fenyegetéstől. 
Ezt a fenyegetést a nyugati országok teremtették, amelyek megpróbálják felhasználni az ukrán népet az országunk elleni 
küzdelemhez” – mondta. Közölte, hogy az orosz haderő addig folytatja a Moszkva által „különleges hadműveletként” 
emlegetett háborút, amíg el nem éri céljait. Ezeket a Donyec-medence lakosságának megvédésében, valamint Ukrajna 
demilitarizálásában és „nácitlanításában” nevezte meg. 
 
Békülne Oroszország? Elismerték Zelenszkijt Ukrajna legitim vezetőjének 
Legitim elnöknek tartja Volodimr Zelenszkij ukrán elnököt Oroszország – mondta március 1-jén Dimitri Peszkov Kreml-
szóvivő. Hozzátette: azt kéri tőle, hogy az ukrán haderő tegye le a fegyvert. Az egyelőre nem világos, hogy ettől 
függetlenül el akarják-e távolítani az ukrán vezetőt az ország éléről vagy békülékeny gesztusnak szánták-e a kijelentést. 
Korábban Kreml-közeli személyek azt hangsúlyozták, hogy nem akarnak kormányváltást, megszállást Ukrajna területén, 
csupán a szakadár területeken szeretnének választásokat. Az ukrán SzBU belbiztonsági szolgálat információ alapján a 
Kreml valójában három részre darabolná Ukrajnát: egy nyugati bábállamra, egy keleti oroszbarát „országra” és 
annektálná a Donbaszt, illetve a Krímet. 
 
Mercedes, Visa, Sony: Sorra fordulnak el a nyugati cégek Putyin Oroszországától 
Látványosan elfordul a világ Oroszországtól, a nyugati gazdaságok és a nagyvállalatok az újabb szankciókon keresztül 
egyre inkább elvágják magukat az Ukrajnát megtámadó nemzettől. Sorra jelentik be az óriáscégek, hogy megszüntetik 
egyes tevékenységeiket Oroszországban, hasonlóan ahhoz, ahogyan a vezető nyugati politikusok is sorra mondanak le 
az orosz cégek igazgatóságaiból. Többek között nagy pénzintézetek, tech cégek, autógyártók és szórakoztatóipari cégek 
fogták vissza a szállításokat, megszüntették a partnerségeket és elfogadhatatlannak nevezték Oroszország lépéseit. 
 
Konténerek se ki, se be Oroszországból és Oroszországba, közölte a világ egyik legnagyobb konténerszállító cége 
A Maersk konténeres szállítmányozó társaság ideiglenesen leállította az Oroszországba irányuló és onnan induló 
konténerszállítási megrendelések fogadását a Moszkva ellen életbe léptetett nyugati szankciókkal összhangban – 
közölte a vállalat március 1-jén. A lépés a szingapúri központú Ocean Network Express (ONE), a német Hapag Lloyd és a 
svájci székhelyű MSC hajózási csoport hasonló döntéseit követi. Az összes orosz kikötőre kiterjedő felfüggesztés nem 
terjedne ki az élelmiszerekre, az orvosi és humanitárius szállítmányokra. A vállalat konténerszállító útvonalakat 
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üzemeltet Szentpétervárra és Kalinyingrádba a Balti-tengeren, Novorosszijszkba a Fekete-tengeren, valamint 
Vlagyivosztokba és Vosztocsnijba Oroszország keleti partvidékén. 
 
A háború ellenére továbbra is szállít Ukrajnán keresztül gázt Oroszország Európába 
A Gazprom továbbra is a megszokott módon szállít orosz gázt Európába ukrajnai tranzittal - közölte Szergej Kuprijanov, 
az orosz állami holding szóvivője újságírókkal március 2-án Moszkvában. Kuprijanov szerint a Gazprom az európai 
fogyasztók igénybejelentéseinek megfelelően, normál üzemmódban, március 2-án 109,4 millió köbméter orosz gázt 
szállít Ukrajnán keresztül. A TASZSZ hírügynökség szerint az igényelt orosz gázmennyiség kedden 109,6 millió köbméter 
volt. 
 
Debreceni Egyetem: Vlagyimir Putyin nem jogosult a díszpolgári cím viselésére 
A Debreceni Egyetem 2017-ben díszpolgári címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Az egyetem március 1-jén 
közzétett egy közleményt, amelyben először arról írnak, elítélnek minden háborús cselekményt, együtt éreznek Ukrajna 
polgáraival, a háború valamennyi áldozatával, és aktívan részt vesznek a humanitárius segítségnyújtásban. Putyin 
díszpolgári címével kapcsolatban a következő tájékoztatást adták: „A Debreceni Egyetem szabályzata szerint a civis 
honoris causa kitüntetésre javasolt személynek nyilvános ünnepélyes szenátusi ülésen kell átvennie kitüntetését.” 
„Akinek az oklevelét az egyetem nem adta át, az nem birtokosa a címnek, így nem jogosult annak viselésére. A Szenátus 
soron következő rendes ülésén napirendjére tűzi a kitüntetés odaítéléséről szóló határozatának hatályon kívül helyezését 
is.” 
 
Vastapssal, állva fogadták Zelenszkij szenvedélyes beszédét az Európai Parlament rendkívüli ülésén 
Az ukrán elnök videóközvetítéssel jelentkezett be az EP március 1-jei ülésére, amelyet Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen 
indított háborúja miatt hívtak össze. Zelenszkij percekig meg sem tudott szólalni, mert a képviselők állva, vastapssal 
fogadták. „Ezek a napok nem jó napok, néha ezek az utolsó napok” – kezdte Zelenszkij. „Az állampolgárainkról beszélek, 
akik a hazájukat védik, és amiért a legvégső árat fizetik” – mondta. „A szabadságot védik”. Elmondta, nagyon örül, hogy 
azt látja, mellettük áll az Európai Unió összes állama, és tragikusnak tartja, hogy ennek az egységnek ez az ára. 
 
Ukrán kormányzati források: Fehéroroszország hadba lépett 
Fehéroroszország március 1-jén csatlakozott az ukrajnai orosz invázióhoz, az ország csapatai bevonultak az észak-
ukrajnai Csernyihiv régióba – közölte ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva a politico.eu. A térségben található ukrán 
falvak lakói katonai felszerelések mozgásáról, egy 33 egységből álló fehérorosz menetoszlop vonulásáról számolnak be. 
 
Kazahsztán nemet mondott Putyinnak, nem küld csapatokat 
Kazahsztán Moszkva kérése ellenére nem küld csapatokat Ukrajnába az oroszok oldalán, sőt, nem ismeri el a szakadár 
köztársaságokat. Kazahsztán amúgy Oroszország egyik legközelebbi szövetségese és déli szomszédja. 
 
Oroszország és Azerbajdzsán szövetségi megállapodást kötöttek 
Szövetségesi együttműködési megállapodást írt alá Vlagyimir Putyin orosz és Ilham Aliyev azeri elnök február 22-én a 
moszkvai Kremlben. Putyin a "stratégiai dokumentumot" egy "minőségileg új szakaszba való átmenetnek" nevezte a 
kétoldalú kapcsolatok fejlődésében. A két ország 30 éve létesített diplomáciai viszonyt egymással. Aliyev úgy vélekedett, 
hogy a dokumentum, amely "szövetségesi szintre emeli" Baku és Moszkva viszonyát, "egyértelműen nagyon pozitív 
hatással lesz" mindkét országra és a regionális biztonságra nézve. 
 
Inflációellenes intézkedések Azerbajdzsánban 
Ali Aszadov azerbajdzsáni miniszterelnök február 21-i utasítása alapján inflációellenes intézkedések erősítésére irányuló 
sürgős intézkedésekről döntöttek, annak érdekében, hogy megakadályozzák az ármanipulációkat. Ezek alapján a 
Gazdasági Minisztériumot arra utasították, hogy a piacgazdasági szabályoknak megfelelően kereskedelmi eszközökkel 
stabilizálja az alapvető élelmiszerek áremelkedési ütemét. Megegyezés született továbbá arról, hogy a Gazdasági 
Minisztérium, az Állami Vámbizottság és a Földművelésügyi Minisztérium havi rendszerességgel tájékoztatja a 
Minisztertanácsot az egészséges és versenyképes környezet megerősítésével kapcsolatos helyzetről. 
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Kína 

 

Kína nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz 
Kína nem ítélte el Oroszország ukrajnai invázióját, és többször bírálta az általa illegálisnak és egyoldalúnak tartott 
szankciókat. "Ami a pénzügyi szankciókat illeti, nem hagyjuk őket jóvá, különösen az egyoldalú szankciókat nem, mert 
nem működnek és jogi alapjuk sincs." - mondta Guo Shuqing, a Kínai Banki és Biztosítási Szabályozó Bizottság elnöke. 
 

Kína hozza el a tűzszünetet? - Készek szerepet vállalni 
Kína a háborúval kapcsolatos eddigi leghatározottabb kommentárjainak egyikében azt mondta, hogy "elítéli a konfliktus 
kitörését", és hozzátette, hogy tiszteletben tartja "minden ország területi integritását". A megjegyzéseket a kínai 
külügyminiszter, Vang Ji és ukrán kollégája, Dmitro Kuleba közötti telefonbeszélgetést követően tették. Ukrajna kész 
megerősíteni a kommunikációt Kínával, és várakozással tekint arra, hogy Kína szerepet vállaljon a tűzszünet 
megvalósításában - tette hozzá a kínai közlemény. 
 

Tovább növekedett a kínai feldolgozóipar februárban 
Ismét növekedett a kínai feldolgozóipar teljesítménye februárban a javuló belföldi keresletnek köszönhetően egy privát 
felmérés szerint. A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös 
felmérésének vasárnap közzétett adatai szerint a kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) a januári 49,1 
pontról 50,4 pontra kapaszkodott vissza februárban. A BMI 50 pont fölötti értéke növekedésre, az alatti pedig 
visszaesésre utal. Elemzők 49,5 pontot jósoltak, vagyis a visszaesés mérséklődésére számítottak csupán. 
 

Kína szerint a Nyugat járhat rosszabbul a szankciókkal 
Ma Hszue, a kínai állambiztonsági minisztériumhoz kapcsolódó Jelenkori Nemzetközi Kapcsolatok Kínai Intézetének 
(CICIR) tudományos munkatársa kedden a közösségi médiában megjelent cikkében azt írta, hogy az orosz bankok 
kitiltása a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből legalább annyira ártalmas lesz Európa számára is, a nagyszámú ukrán 
menekült pedig destabilizálhatja a kontinenst. Szerinte Washingtonnak is súlyos anyagi terhet jelenthet a jövőben a 
szövetségeseinek nyújtandó gazdasági és humanitárius segítség. A Bloomberg ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy 
Peking nyújthat bizonyos támogatást Oroszországnak a szankciók átvészelésében, a kínai vállalatok piaci források szerint 
felvásárolhatják az olcsóbbá váló orosz olajat, ha a többi vevőt elriasztják a nemzetközi büntetőintézkedések.  
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Törökország 

 
Törökország lezárja a Boszporuszt a hadihajók előtt 
Február 28-án megerősítette Recep Tayyip Erdoğan török elnök, hogy az ukrajnai háború eszkalációjának 
megakadályozása érdekében alkalmazni fogják a 1936-os montreux-i egyezmény rendelkezéseit. Bejelentésével 
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egyértelművé tette, hogy Törökország - Ukrajna kérésének megfelelően - kész lezárni a Fekete- és a Földközi-tengert 
egymással összekötő tengerszorosokat az orosz hadiflotta előtt. Nemsokkal később Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter 
minden országot arra figyelmeztetett, hogy ne küldje hadihajóit a Fekete-tengerre, vagyis a korlátozás nemcsak 
Oroszországra vonatkozik. A szoros lezárásnak rövid távon nem lesz jelentősebb hatása Oroszország hadműveleteire. Az 
orosz haditengerészet már korábban átirányította hajói egy részét a Fekete-tengerre, másfelől pedig a főbb 
előrenyomulás szárazföldön történik Dél-Ukrajnában. Hosszabb távon - különösen a konfliktus elhúzódása esetén - ez az 
oroszok Földközi-tengeri, szíriai vagy éppen líbiai pozícióinak fenntartását nehezítheti. 
 
A török gazdaság 11%-kal nőtt 2021-ben 
Törökország gazdasága 2021-ben éves szinten 11%-kal bővült, az év negyedik negyedévében pedig 9,1%-kal nőtt a piaci 
várakozásoknak megfelelően. A bruttó hazai termék (GDP) elérte a 7,2 billió TL-t (közel 518 milliárd dollárt) 2021-ben az 
előző évhez képest. Ez a legnagyobb mértékű növekedés az elmúlt 10 év tekintetében. Az egy főre jutó GDP folyó áron 
85 672 TL-t (9 539 USD-t) tett ki tavaly. Az ország gazdasági teljesítményének növekedéséhez a legnagyobb mértékben 
a szolgáltatási tevékenység járult hozzá 21,1%-os bővüléssel, ezt követte az egyéb szolgáltatási tevékenység 20,3%-kal 
és az információs és kommunikációs tevékenység 20,2%-kal. 
 
Törökországban az infláció 54%-ra nőtt, ami 20 éve a legmagasabb érték 
Törökországban az éves infláció a vártnál nagyobb mértékben, két évtizedes csúcsra, 54,4%-ra nőtt februárban, amit a 
líra tavalyi összeomlása és az emelkedő nyersanyagárak okoztak. A fogyasztói árak 4,8%-kal emelkedtek februárban az 
előző hónaphoz képest. 
 
A Törökországba irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke 2021-ben elérte a 14,2 milliárd dollárt, és meghaladta a 
járvány előtti szintet 
2021-ben jelentősen megnőtt a Törökországba irányuló közvetlen külföldi befektetések értéke, éves szinten 81%-os 
növekedéssel elérte a 14,2 milliárd dollárt, mely meghaladta a koronavírus-járvány előtti szintet is. 2021-ben a közvetlen 
külföldi befektetések mintegy 60%-a Európából, 24%-a Ázsiából, 16%-a pedig Amerikából származott. Az országokat 
tekintve az Egyesült Királyság volt Törökország első számú befektetője tavaly, ezt követte az Egyesült Államok, 
Hollandia, Svájc, az Egyesült Arab Emírségek (EAE), Németország, Luxemburg, Dél-Korea, Japán és Írország. 
 
Törökország külkereskedelmi hiánya 7,5%-kal, 46,13 milliárd dollárra csökkent 2021-ben 
Törökország éves külkereskedelmi hiánya 7,5%-kal, 46,13 milliárd dollárra csökkent 2021-ben az előző év azonos 
időszakához képest, de decemberben a hiány az energiaimport költségeinek megugrása miatt tovább nőtt. 2021-ben az 
export 32,8%-kal, 225,3 milliárd dollárra, az import pedig 23,6%-kal, 271,4 milliárd dollárra nőtt. 
 
Milliárdokból fejleszt a török autóipari cég Aszódon 
A Sisecam a világ egyik legnagyobb üvegáru gyártója: 14 országban 43 gyárral van jelen, termékeit mintegy 150 országba 
exportálja. Hárommilliárd forintos fejlesztést hajt végre a török tulajdonú Sisecam csoport Aszódon. Az autóipari 
üvegtermékek előállításával foglalkozó cég beruházásához az állam 650 millió forint támogatást nyújt. Az idei év végéig 
megvalósuló projekt nyomán száz új munkahely jön létre.  A vállalat tavaly jelentette be, hogy nagyjából 73 milliárd 
forintos beruházással üzemet nyit Kaposváron, létrehozva 329 új munkahelyet. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Nőtt a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban 
Elemzők által vártnál jóval nagyobb mértékben bővült a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban februárban - 
közölte az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdán. A humánerőforrás-gazdálkodási, bérgazdálkodási és adózási 
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szolgáltatásokat nyújtó intézet (Automatic Data Processing/ADP) honlapján szereplő kimutatás szerint 475 ezerrel 
emelkedett a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. Piaci elemzők 
szerényebb, 378 ezres növekedést vártak februárra. 
 
Joe Biden nagyon nagy gondban van 
Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke úgy járhat, mint a hozzá hasonlóan a Demokrata Párt színeiben 1976-ban 
hatalomra került elődje, Jimmy Carter, akinek hazai gondjait egy súlyos külső konfliktus fokozta kezelhetetlen szintre. 
Ezt néhány ki nem kényszerített hibával sikerült még fokoznia is. 
 
Hosszú évekig elhúzódó ukrajnai háborúra számítanak az amerikaiak 
Becsléseik szerint egy évtizednél is tovább tarthatnak a harcok. Egy amerikai tisztviselő a CBS Newsnak azt mondta, hogy 
a jelenlegi értékelések alapján az orosz hadsereg 4-6 héten belül elfoglalhatja Ukrajnát. Szerinte a háború még ezt 
követően is hosszú évekig tarthat. 
 
Az Apple felfüggeszti az összes termékértékesítést Oroszországban 
Ukrajna inváziója miatt az Apple leállította összes termékének értékesítését Oroszországban – írja a CNN Business. A cég 
közleménye úgy fogalmazott, hogy aggasztja az orosz invázió, és válaszul minden termékértékesítést felfüggesztett az 
országban. Az Apple azt is közölte, hogy korlátozza a digitális szolgáltatásokhoz, például az Apple Payhez való 
hozzáférést Oroszországban, illetve az orosz állami médiaalkalmazásokat (RT, Sputnik News) elérhetetlenné teszik. 
 
Az Exxon milliárdos vagyonát hátrahagyva távozik Oroszországból 
Az Exxon Mobil kedden bejelentette, hogy kilép a több mint 4 milliárd dollárra becsült oroszországi olaj- és gázipari 
tevékenységből, és leállítja az új beruházásokat Moszkva ukrajnai inváziója miatt – írja a Reuters.  
 
Az Apple, az Exxon Mobil, a Nike, a Ford és a Boeing is bünteti Oroszországot 
Nem csak a politikusok, a cégek is egymás után jelentik be, milyen szankciókkal sújtják az orosz gazdaságot. Sorra jelentik 
be a nagy amerikai cégek a saját szankcióikat Oroszországgal szemben. Az Apple még kedden leállította a termékei 
oroszországi értékesítését, a Sputnik és az RT News applikációját pedig eltávolították az AppStore-ból. A Google-t 
üzemeltető Alphabet sem engedi megjeleníteni az orosz propagandahíreket. 
 
Joe Biden: Ha Putyin úgy döntene, hogy továbbmegy nyugat felé... 
Oroszország ukrajnai inváziója immár a hetedik napja tart. Az eseményekkel kapcsolatban Joe Biden amerikai elnök arról 
beszélt, hogy az Egyesült Államok a szövetségeseikkel együtt lezárja az amerikai légteret az orosz repülőgépek előtt, 
valamint azért küldtek csapatokat Európába, hogy megvédjék a NATO szövetségeseit, ha Putyin úgy döntene, hogy 
továbbmegy nyugat felé. 
 
Hollywood is kiáll Ukrajna mellett 
A Warner Bros, a Walt Disney és a Sony Pictures hétfőn közölte, hogy bizonytalan ideig leállítják filmjeik oroszországi 
bemutatását. Mindegyik stúdiónak vannak jelentős közelgő premierjei, amelyek a következő hetekben debütálnak a 
nemzetközi porondon. A Batman, az év egyik legjobban várt filmje pénteken kerül a mozikba Észak-Amerikában és 
számos tengerentúli területen, így Oroszországban is ekkor debütált volna. 
 
Az USA gyakorlatilag elvágta Oroszországot az amerikai dollártól 
Az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciókkal sújtotta Oroszországot, miután megtiltották az amerikaiaknak, 
hogy részt vegyenek olyan pénzügyi tranzakciókban, amelyekben az orosz központi bank, az oroszországi központi 
vagyonalap vagy az orosz pénzügyminisztérium is részt vesz – számolt be hétfőn az amerikai sajtó. 
 
Biden: soha nem látott szankciókkal kell számolnia Vlagyimir Putyinnak 
Az Egyesült Államok és szövetségesei olyan szankciókról döntött, amire eddig nem volt példa a történelem során. Joe 
Biden elnök további csapatmozgásokról döntött a NATO keleti határának védelmében, és kész újabb erőket küldeni 
Európába. 
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Csökkent az első alkalommal segélyt kérők száma az Egyesült Államokban 
Az Egyesült Államokban a vártnál jelentősebben csökkent az először munkanélküli segélyt kérők száma a múlt héten. A 
munkaügyi minisztérium honlapjára csütörtökön felkerült, szezonálisan kiigazított adatok szerint az első alkalommal 
munkanélküli segélyt kérők száma 232 ezer volt a február 19-én záródott héten, 17 ezerrel kevesebb az egy héttel 
korábbinál. A szakértők azt várták, hogy az előző heti 249 ezerről 235 ezerre csökken a szám. 
 
Csökkent az eladott új lakások száma az USA-ban 
Januárban a vártnál nagyobb mértékben csökkent az új lakások eladása az Egyesült Államokban a magasabb ár miatt. A 
kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau csütörtökön közölte, hogy januárban az előző havihoz 
képest 4,5 százalékkal, szezonális kiigazítással évesítve 801 ezerre csökkent az eladott új lakások száma a decemberi 839 
ezerről. 
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Kanada 

 
A magyar központtal is működő rollermegosztó amerikai céget vett a Fordtól, Kanadában is terjeszkedik 
A Budapesten is működő, türkizszínű rollerjeiről ismert Tier Mobility a Spin mikromobilitási cég felvásárlásával az 
Egyesült Államokban és Kanadában is piacra lépett – tudta meg a Forbes.hu a társaságtól. A Tier egy magyar cég 
felvásárlásával Budapesten is fontos fejlesztőközponttal rendelkezik. 
 
Kanada nem vesz olajat Oroszországtól, és fegyvert szállít Ukrajnának 
Trudeau szerint ez fáj a legjobban az oroszoknak. Kanada egyelőre nem vesz több kőolajat Oroszországtól az Ukrajna 
elleni háborúja miatt, viszont harckocsi-elhárító fegyverrendszereket és ezekhez modern lőszereket szállít Ukrajnának – 
jelentette be hétfőn Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Trudeau indoklása szerint azért az olajimport leállítását 
választotta a kormány, mert ebből van az egyik legjelentősebb bevétele Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és 
oligarcháinak. 
 
Kanada újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen 
62 orosz magán- és jogi személy ellen hoznak intézkedéseket válaszul arra, hogy az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát. 
A büntetőintézkedésekkel sújtottak között vannak az elit tagjai és nagyobb bankok. Ottawa egyben valamennyi 
oroszországi exportengedélyt bevonta. "Oroszország meggondolatlan és veszélyes katonai csapásának fényében 
további súlyos szankciókat rendelünk el" - közölte sajtótájékoztatóján Justin Trudeau kanadai kormányfő. "Ezek a 
szankciók húsba vágók. Súlyos kiadásokat okoznak a bűnrészes orosz elitnek, és korlátozni fogják, hogy Vlagyimir Putyin 
elnök tovább finanszírozhassa az indokolatlan inváziót" - mondta Trudeau. 
 
Megérkezett a kanadai segítség Ukrajnába 
A második katonai felszerelésekkel és fegyverekkel megpakolt kanadai repülőgép is megérkezett Ukrajnába. A két ország 
régi szövetségesek, Justin Trudeau miniszterelnök korábban is hangsúlyozta, hogy kiáll Ukrajna függetlensége mellett. 
 
Feloldják a tiltakozó kanadai kamionosok számláinak befagyasztását 
„Már nincs szükség” az intézkedésre. Elkezdték feloldani azokat a múlt héten kiszabott korlátozásokat, amiket a kanadai 
Szabadság-konvoj megmozdulás támogatóinak számláira szabtak ki Kanadában – írja a helyi sajtó. Miután a fővárosban 
több mint 191 letartóztatással, 79 jármű elvontatásával és a tüntetőket támogatók bankszámláinak befagyasztásával 
véget vetettek a hetek óta elhúzódó tüntetéseknek, a bankok feloldhatják a befagyasztott számlákat. Ezekhez az 
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intézkedésekhez a Justin Trudeau vezette kormánynak szüksége volt a vészhelyzeti felhatalmazásra, ami kritikusai 
szerint felesleges volt, és lehetőséget adott a hatalommal való visszaélésre. 
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Latin-Amerika és a Karib-térség 

 
Orbán: Magyarország a „józanok koalíciójának” tagja 
Védelmi, humanitárius együttműködési és vízgazdálkodási megállapodást kötött Magyarország és Brazília. Jair 
Bolsonaro brazil elnök először Áder János köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt 
Budapesten. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Jair Bolsonaro brazil elnököt. A miniszterelnök mellett Pintér 
Sándor belügyminiszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Benkő Tibor honvédelmi miniszter is jelen 
volt a találkozón és különböző egyezmények aláírásán. 
 
Elhalasztott kubai hiteltörlesztésért cserébe orosz rakéták 
Jóváhagyták kedden az orosz képviselők, hogy Kuba adósságainak egy részére fizetési haladékot kapjon egészen 2027-
ig – közölte kedden a törvényhozás alsóháza, alig néhány nappal azután, hogy a két ország megegyezett a kapcsolatuk 
mélyítésében. Az alsóház elnöke, Vjacseszlav Volodin a napokban várhatóan Kubába és Nicaraguába látogat. A Duma 
közleménye szerint Oroszország 2006 és 2019 között 2,3 milliárd dollár értékben nyújtott kölcsönt a kubaiaknak, hogy 
élénkítsék a befektetéseket az energiaszektorba, a fémbányászatba, valamint a szállítási infrastruktúrába.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
A WHO koronavírus-vakcina gyártására oktatja az afrikai országokat 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy oktatási központot hozott létre Dél-Afrikában, ahol az 
alacsony és közepes társadalmi helyzetben lévő országokat saját oltóanyag előállítására oktatják. Az új képzési központ 
azután jött létre, hogy az ENSZ-ügynökség tavaly több létesítményt hozott létre Fokvárosban és Dél-Afrikában, hogy az 
ottani országok vállalatai megismerhessék az mRNS-technológián alapuló koronavírus-vakcinák előállítását. 
 
Beindították az áramtermelést a Kék-Níluson 
Részlegesen beindult az áramtermelés az Nagy Etióp Reneszánsz Gáton (GERD) Részlegesen beindították február 20-án 
az energiatermelését a Nagy Etióp Reneszánsz Gátnál. A vízerőmű 13 turbinája legkorábban 2024-ben érheti el a 
tervezett 5000 megawatt villamosenergia termelését, azonban most csak egy turbinát helyeztek üzembe, ami mindössze 
375 megawattot termel. Az etióp kormány szerint az erőmű által termelt energia nemcsak alapvető fontosságú az etióp 
gazdasági fejlődés előmozdításához, hanem 72 millió lakos életminőségét fogja javítani, akiknek nem megoldott az 
áramellátása Etiópiában. 
 
Elindult a terrorellenes kiképző program az afrikai országokban 
Az Egyesült Államok február 20-án megkezdte afrikai országok haderői számára létrehozott, éves terrorellenes kiképző 
programját Elefántcsontparton. A Flinta (Flintlock) fedőnevű programban nyugat-afrikai országok több mint négyszáz 
katonája vesz részt, miközben a térségben iszlamisták kiterjedt területeket tartanak ellenőrzésük alatt, a régióban 
elszaporodtak a puccsok és puccskísérletek, a francia hadsereg pedig kezdi kivonni erőit. A nyugat-afrikai térségből 
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mindössze Guinea, illetve az iszlamista erőszakhullám által leginkább gyötört Mali és Burkina Faso katonái nem vesznek 
részt a kiképzésen. Az említett három országban 2020 óta junták vették át a hatalmat. 
 
Izrael megszavazza Oroszország elítélését az ENSZ-ben 
Jaír Lapid izraeli külügyminiszter közölte, hogy Izrael megszavazza Oroszország elítélését az ENSZ-ben. Lapid a rádióban 
is közvetített beszédében kijelentette: várhatóan hétfőn vagy kedden tartják a szavazást az ENSZ-ben, ahol „Izrael a világ 
népeinek nagy többségével együtt támogatni fogja az orosz lépést elítélő határozatot”. 
 
Orvosi kannabisz központot szervezne a sivatagban Izrael 
Izrael orvosi kannabiszgyártásának a központjává szeretnék tenni a Negev-sivatagban fekvő Yeruham várost. A 12 ezer 
lakosú településen megszűnne a munkanélküliség, ha az üzlet a tervek szerint beindul. Már több tucatnyi olyan startup 
működik Izraelben, amely kannabidiol-termékekkel foglalkozik. A szektor gyorsan bővül, a törvényi szabályozás pedig 
hamarosan zöld utat nyithat a gyógyászati célú kannabisz még szélesebb körű felhasználása előtt. 
 
Izrael folytatja állampolgárainak kimentését Ukrajnából 
Izraelben attól tartanak, hogy Washington egyértelmű állásfoglalásra kéri a jeruzsálemi vezetést Oroszország ellen az 
ENSZ közgyűlésén, noha Moszkva katonai jelenléte Szíriában óvatosságra készteti a döntéshozókat. 
 
Izrael az oltatlan turisták előtt is megnyitja határait 
Márciustól koronavírus elleni védőoltás nélküli turisták is beutazhatnak Izraelbe előzetes és érkezés utáni negatív teszttel, 
továbbá fokozatosan megszüntetik az iskolások tesztelését – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet 
vasárnap. 
 
Áprilisban eldobhatják a maszkokat Izraelben 
Áprilisban, a pészah ünnepe előtt megszüntethetik a zárt térben elrendelt maszkviselési kötelezettséget Izraelben, ha 
tovább folytatódik az új fertőzések és a súlyos Covid-betegek számának csökkenése – mondta el a közszolgálati rádióban 
vasárnap az egészségügyi minisztérium egyik főtisztviselője.   
 
Koronavírus: hat afrikai ország hozzájut az mRNS-vakcinák gyártási technológiájához 
Hat afrikai ország - Egyiptom, Kenya, Nigéria, Szenegál, a Dél-afrikai Köztársaság és Tunézia jut hozzá a kontinensen 
elsőként az mRNS-vakcinák gyártási technológiájához az Egészségügyi Világszervezet (WHO) projektjeinek keretében - 
közölte a WHO pénteken. Az mRNS-technológia az alapja a Pfizer-BioNTech és a Moderna koronavírus elleni 
vakcinájának. A tavaly indított technológiatranszfer-projekt célja, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok saját 
maguk gyárthassák a szükséges mennyiségű oltóanyagot. 
 
Itt a döntés: az OPEC nem segít az elszabadult olajárakon 
Az OPEC és szövetségesei áprilisra vonatkozóan a várakozásoknak megfelelően, újabb szerény kínálatnövelésben 
állapodtak meg, amelyet beárnyékolt a háború által kiváltott piaci turbulencia. A Szaúd-Arábia vezette, 23 országot 
tömörítő koalíció szerdán napi 400 000 hordónyi termelésnövelésről döntött, folytatva a világjárvány idején leállított 
termelés fokozatos helyreállítását - áll a közleményben. 
 
Az arab világ a kenyerét félti 
Oroszország és Ukrajna háborúban áll, és ez sok egyiptomi, libanoni, jemeni és más arab számára azt jelentheti, hogy 
kevesebb kenyér kerül a család asztalára, mivel ez a két ország a fő búzaszállítójuk. Az amerikai székhelyű Közel-Kelet 
Intézet arra figyelmeztet, hogy „ha a háború megszakítja a búzaellátást” az arab világba, amely nagymértékben függ az 
élelmiszerimporttól, „a válság további tiltakozásokat és instabilitást válthat ki több országban”. 
 
Szijjártó: Anyagi segítség kellene Egyiptomnak a határvédelemhez 
A súlyos biztonsági helyzetben felértékelődik azoknak a külső partnereknek a szerepe, akik hozzá tudnak adni a 
biztonsághoz. Egyiptom ilyen ország - jelentette ki Szijjártó Péter Kairóban, miután az észak-afrikai állam 
külügyminiszterével tárgyalt. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Kairó már évek óta hatásosan tartja 
vissza az illegális migrációt, amiért köszönettel tartozunk Egyiptomnak. 
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Bemutatkozó látogatásra érkezett a katari nagykövet 
Bemutatkozó látogatásra érkezett Benkő Tibor honvédelmi miniszterhez Abdullah Falah Al-Dosari, Katar Állam 
budapesti nagykövete március 1-én, kedden. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a látogatáson elmondta, hogy 
Magyarország Katarral fennálló politikai kapcsolatai barátiak és kiegyensúlyozottak. A tárcavezető kiemelte, hogy Katar 
kulcsfontosságú partner hazánk számára az Öböl-térségben. Az országok politikai kapcsolatai a legmagasabb szinten 
fejlődnek, amit a magyar miniszterelnök, a köztársasági elnök és az Országgyűlés elnökének korábbi látogatásai is jól 
tükröznek.  
 
Irán: „szignifikáns előrelépés” következett be a bécsi nukleáris tárgyalásokon 
Az Irán és a világhatalmak közötti 2015-ös nukleáris megállapodás felélesztéséről szóló bécsi tárgyalásokon „jelentős 
előrelépés” következett be. Ali Shamkhani, Irán legfőbb biztonsági tisztviselője úgy nyilatkozott, hogy az európai 
tárgyalófelekkel kapcsolatos megbeszélések mindaddig folytatódnak, amíg az Egyesült Államokra vonatkozó 
tárgyalások nem kerülnek napirendre, mert anélkül semmilyen „áttörést” nem tudnak elérni. Április óta folynak közvetett 
megbeszélések Teherán és Washington között, mialatt attól félnek, hogy Teherán nukleáris előrehaladásra készül. 
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Addisz-Abeba 
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Ausztrália 

 
Félmillió embert evakuálhatnak az ausztráliai áradások miatt 
Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban akár félmillió ember evakuálására is szükség lehet az ország keleti partvidékét sújtó 
árvíz miatt. Az időjárási előrejelzések szerint még több eső várható a térségben. Kétszázezer lakost már felszólítottak 
arra, hogy hagyja el otthonát. Többtucatnyi folyó öntött ki Queensland és Új-Dél-Wales államokban. Az áradásoknak már 
13 halálos áldozata van. Az idei árvíz pusztítóbb lehet, mint a tavaly nyári, amely az elmúlt 60 év legsúlyosabbja volt – 
számolt be az MTI. 
 
Elindult a katonai- és egészségügyi felszerelésekkel megpakolt gép Ausztráliából 
Az Ausztrál Királyi Légierő gépe ma indult el Európába katonai- és egészségügyi felszerelésekkel, miután Scott Morrison 
miniszterelnök bejelentette, hogy Ausztrália védelmi segítséget nyújt Ukrajnának – számolt be a The Guardian. 
 
Ausztrália is szankciókat vezet be 
Scott Morrison miniszterelnök bejelentette, hogy Ausztrália is szankciókat vezet be az oroszok ellen. Közlése szerint 
nyolc orosz biztonságpolitikai tisztviselőit, valamint oroszországi, illetve donyecki és luhanszki székhelyű cégeket 
érintenek a mostani szankciók. Scott Morrison szerint az említett 8 tisztviselő tevékenyen hozzájárult az Ukrajna elleni 
invázió előkészítéséhez. 
 
Teljeskörű kivizsgálást indít a kínai incidens ügyében Ausztrália 
Ausztrália miniszterelnöke, Scott Morrison kijelentette, hogy teljeskörű kivizsgálást fognak tartani abban az ügyben, 
miszerint a pekingi haditengerészet egyik hajója lézerrel célzott egy ausztrál védelmi repülőgépre. Morrison hétfőn a 
rádióban azt mondta, hogy kormánya nem kapott magyarázatot Kínától az incidenssel kapcsolatban, viszont kijelentette, 
hogy az eset „potenciálisan látható volt Ausztrália szárazföldjéről”, ezért „veszélyes és meggondolatlan cselekedetnek” 
tekinti az incidenst – írja a Wion. 
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Ausztrália hétfőtől ismét beengedi a külföldi turistákat 
Ausztrália csaknem kétévi járványügyi zárlat után megnyitja határait a külföldi turisták előtt. A határnyitás a 
legegyértelműbb jele annak, hogy a kormány átváltott arra a szemléletmódra, miszerint együtt kell élni a vírussal, és a 
megoldás a halálesetek, súlyos megbetegedések elkerülésére a lakosság minél nagyobb arányú beoltása – írta a Reuters 
hírügynökség. 
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Új-Zéland 

 
Kergetőzésig fajult az oltásellenes tüntetés Új-Zélandon 
Kiabáló tüntetők egy csoportja üldözőbe vette az új-zélandi miniszterelnök furgonját, írja a The Guardian. Jacinda Ardern 
egy christchurchi általános iskolába látogatott az egyre hevesebbé váló oltásellenes tüntetések közepette. A 
miniszterelnököt „szégyelld magad” és „áruló” kiáltásokkal fogadták a tüntetők. Néhány transzparensen Ardern bíróság 
elé állítását és felelősségre vonását követelő feliratok voltak olvashatók, egy férfi pedig egy valótlan letartóztatási 
parancsot mutatott fel, utalva azokra az összeesküvés-elméletekre, amelyek szerint a világ vezetőinek, illetve befolyásos 
döntéshozóinak egy csoportja titokban népirtásra használja a vakcinákat, ezért pedig hamarosan bíróság elé állítják és 
felakasztják őket hazaárulásért. 
 
Hundertwasser-múzeum Új-Zélandon 
Friedensreich Hundertwasser halálának 22. évfordulója alkalmából, vasárnap nyílt meg a világ második Hundertwasser-
múzeuma, amely az osztrák művész saját tervei alapján épült Új-Zéland egyik tengerparti városában, Whangareiben - 
tájékoztatta Bécs Város Külképviseleti Irodája. 
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