
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

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

 
Albánia újabb korlátozó intézkedéseket vezet be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére 
Február 11-től 25-ig Albániában újabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be a koronavírus-járvány megfékezésére, 
miután február 9-én rekordszámú, 1239 új fertőzöttet és 16 halálesetet regisztráltak. Az új szabályozás szerint a kijárási 
korlátozás – az eddigi este 10 óra helyett – este 8 órakor kezdődik és másnap reggel 6-ig tart, illetve ebben az 
időintervallumban a kiszállítást végző egységeken kívül nem lehetnek nyitva a bárok és éttermek sem. A magas 
kockázatú települések középiskoláiban ismét bevezetik az online oktatást, tekintve, hogy nőtt az új fertőzöttek száma 
a 15-24 éves korosztályban is. 
 

Albánia elfogadta a Világbank 80 millió USD értékű kölcsönét 
Az albán kormány február 9-én jóváhagyta a Világbank által nyújtandó 80 millió USD összegű hitelfelvételt, melyet 
strukturális reformok végrehajtására fordítanak, és amelyek segítenek az országnak a 2019-es földrengés és a 
koronavírus-járvány okozta válságból történő kilábalásban. 
 

Az európai országok közül Albániában a legalacsonyabb a minimálbér 
Az Eurostat 2020. harmadik negyedévi elemzése alapján az európai országok közül Albániában volt a legalacsonyabb a 
minimálbér (210 EUR), mely kevesebb a szerbiai (344 EUR), a montenegrói (331 EUR) és az észak-macedóniai (282 EUR) 
minimálbérnél is. A helyzeten az sem változtatott, hogy az albán kormány 2021. január 1-től 240 EUR-ra növelte a 
minimálbér összegét.  
 

FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
 

Ausztria 
 

Ausztriában életbe léptek a szigorított beutazási korlátozások 
A már korábban bevezetett regisztrációs és karanténkötelezettség mellett minden, Ausztriába beutazni szándékozónak 
fel kell mutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, 
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül pótolni köteles. A szigorú szabályok alól ezentúl az ingázók sem jelentenek 
kivételt, mostantól rájuk is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség - hetente egyszer -, és beutazáskor nekik is fel kell 
mutatniuk egy negatív teszteredményt, amely esetükben azonban egyhetes is lehet. 
 

Koronavírus: enyhítenek az osztrákok, most már fodrászhoz is lehet menni 
Hétfőtől enyhültek a koronavírus miatt hozott szigorú szabályok az osztrákoknál, többek között a kijárási korlátozást 
most este nyolc és reggel hat óra közé rövidítették le. Kinyithatnak az iskolák, boltok és múzeumok is, de csak szigorú 
szabályok mellett: minden boltban legalább FFP2-es/N95-ös maszkokat kell hordani és 20 négyzetméterenként lehet 
egy vásárló a helyiségben. Sebastian Kurz bejelentése szerint a fodrászok is kinyithatnak, de az éttermek egyelőre nem.  
Utóbbiak esetében az intézkedéseket akár már márciusban enyhíthetik. 
 

A mutáns koronavírus miatt adott ki figyelmeztetést Ausztria 
Az osztrák kormány hétfőn utazási figyelmeztetést adott ki Tirolra, ahol 293 esetben mutatták ki a koronavírus 
korábbinál sokkal fertőzőbb dél-afrikai variánsát. Az osztrák kormány óva intette az embereket a szükségtelen 
utazásoktól a tartományba és kérte azokat, akik az utóbbi két héten megfordultak Tirolban, hogy teszteltessék 
magukat. A kabinet egyben felszólította a Tirolba utazókat, hogy indulás előtt szintén végeztessenek el egy koronavírus-
tesztet. 
 

Még hatmillió vakcinát vesznek az osztrákok 
Újabb hatmillió dózisnyi vakcinát kötött le az osztrák kormány – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. 
A Kronen Zeitung szerint az új beszerzések értelmében a Modernától 4,7 millió, a Valneva nevű francia-osztrák cégtől 
pedig 1,2 millió dózist rendeltek meg az osztrákok. Az egészségügyi miniszter emellett azt is bejelentette: bíznak benne, 
hogy a Johnson & Johnson vakcináját – amelyből két és fél millió rendeltek –  mielőbb engedélyezik Európában. 

https://albaniandailynews.com/news/new-tightened-measures-to-be-applied-starting-thursday-1
https://albaniandailynews.com/news/usd-80m-world-bank-loan-okayed
https://albaniandailynews.com/news/albania-has-the-lowest-minimum-wage-in-europe-eurostat
https://albaniandailynews.com/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210210-ausztriaban-eletbe-leptek-a-szigoritott-beutazasi-korlatozasok.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210210-ausztriaban-eletbe-leptek-a-szigoritott-beutazasi-korlatozasok.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210208/koronavirus-enyhitenek-az-osztrakok-most-mar-fodraszhoz-is-lehet-menni-468816
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210208/a-mutans-koronavirus-miatt-adott-ki-figyelmeztetest-ausztria-468864
https://index.hu/kulfold/2021/02/10/meg-6-millio-vakcinat-vasaroltak-az-osztrakok/


Kimondta az osztrák kancellár: a túl lassú uniós gyógyszerfelügyelet is felelős a vakcinahiányért 
Az osztrák kancellár szerint a gyártási nehézségek mellett az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét 
betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is felelős azért, hogy nem megfelelő az ellátás az EU-ban az új típusú 
koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltásokból. Szerinte mindenekelőtt az "engedélyeztetés sebessége" és a gyártók 
szállítási nehézségei miatt "szuboptimális" a vakcinaellátottság az EU-ban. 
 
Ausztriában is gyárthatják majd az orosz és a kínai vakcinákat 
Akár Ausztriában is gyárthatják majd az orosz Szputnyik V és kínai Sinopharm vakcinákat – írja az Origo, Sebastian Kurz 
osztrák kancellár a Welt am Sonntag német lapnak adott interjúja alapján. Sebastian Kurz az orosz vagy a kínai 
vakcinákkal is beoltatná magát. Mindent meg fognak tenni, hogy a Sinopharm vagy a Szputnyik V vakcinák 
engedélyezése után, az oltóanyagok gyártására alkalmas osztrák gyárak kapacitását rendelkezésre bocsájtsák – írja az 
Origo a kancellár német lapnak adott interjúja alapján. 
 
Az osztrák gazdaság helyzete, fejlődési kilátásai a koronavírus árnyékában 
Az UniCredit Bank Austria előzetes számításai szerint az osztrák GDP 2020-ban több mint 7 százalékkal, a Wifo 
gazdaságkutató intézet szerint 7,3 százalékkal csökkent az előző évihez képest, ami a 2008/2009. évi pénzügyi válság 
idején bekövetkezett visszaesés mintegy kétszerese. A bank szakértői egy, a közelmúltban nyilvánosságra hozott 
előrejelzésükben - egy meglehetősen gyenge évkezdet után a gazdaságnak a „meleg évszak” beköszönte idejére 
várható élénkülését feltételezve – 2021-re 3 százaléknál valamivel magasabb növekedési dinamikát valószínűsítenek, 
amely aztán 2022-ben akár 5 százalékra is emelkedhet. 
 
Bécs elzavarná a furgonokat 
Az osztrák főváros célja, hogy 2030-ra szén-dioxidmentes legyen a városon belüli áruszállítás. Ezért tavaly februárban 
támogatási pályázatot írt ki cégek és vállalkozások számára elektromos teherkerékpárok és utánfutók beszerzésére. A 
pályázóknak vállalniuk kell, hogy csak zöldáramot használnak a kerékpár feltöltéséhez - közölte az osztrák város 
külképviseleti irodája. Akár négyezer eurós támogatást is kaphatnak a bécsi cégek e-teherkerékpár vásárlására. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.mkik.hu  
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Koronavírus: feloldják a lockdown-t Belgiumban 
A belga kormány pénteken bejelentette, hogy enyhíti a koronavírus-járvány terjedését lassító korlátozásokat, jövő hét 
szombattól kinyithatnak a fodrászatok, illetve valamivel előbb az állatkertek, a vidámparkok és a kempingek is. A 
rendelkezések értelmében a fodrászatok akár több vendéget is fogadhatnak egyszerre a higiéniai szabályok betartása 
mellett, azonban más kozmetikai szolgáltatások vagy fizikai kontaktussal járó szolgáltatások újranyitását - amennyiben 
tovább enyhül a járványhelyzet - csak március elejétől fogja engedélyezni a kormány. 
 
Belgiumban hetente átlagosan 125 új koronavírus fertőzött kerül kórházba, a halálozások száma 8. napja csökken 
A belga kormány közzétette az elmúlt heti járványügyi adatokat, ezek szerint február 3. és 9. között naponta átlagosan 
125 új koronavírus fertőzöttet szállítottak kórházba, ami 6%-os növekedést jelent az előző héthez képest. A koronavírus 
járvány miatt jelenleg a kórházban ápoltak száma 1.674 fő Belgiumban, ebből 308 fő szorul intenzív ellátásra. A 
koronavírus-fertőzések átlagos száma január 31. és február 6. között napi 2.203 fő volt, ami 7% -kal kevesebb, mint az 
előző héten. A járvány kitörése óta (2020.március közepe) az országban 728.334 fertőzött személyt tartanak nyilván. A 
COVID-19 halálozások száma 8.napja folyamatosan, -4,3%-os csökkenő tendenciát mutat, eddig Belgiumban 21.472 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210207/kimondta-az-osztrak-kancellar-a-tul-lassu-unios-gyogyszerfelugyelet-is-felelos-a-vakcinahianyert-468690
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/ausztriaban-is-gyarthatjak-majd-az-orosz-es-kinai-vakcinakat-3540811/
https://mkik.hu/hirek/az-osztrak-gazdasag-helyzete-fejlodesi-kilatasai-a-koronavirus-arnyekaban
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kozlekedes-becs-elektromos-bicikli-tamogatas.723110.html
http://www.index.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/global/20210205/koronavirus-feloldjak-a-lockdownt-belgiumban-468558
https://www.lesoir.be/354192/article/2021-02-10/coronavirus-125-hospitalisations-par-jour-en-moyenne-les-deces-reculent-pour-le


ember halt meg a koronavírus következtében. A legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint Belgiumban eddig 336.331 
ember kapta meg az első védőoltást. 
 
Hollandiában március 2-ig marad az éjszakai kijárási tilalom 
Március 2-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett éjszakai kijárási tilalmat - közölte a holland 
kormány hétfőn. Az ország lakói a következő hetekben továbbra is csak nyomós indok alapján hagyhatják el otthonaikat 
este kilenc óra és reggel fél öt között. A kijárási tilalmat január 23-án rendelték el a koronavírus, illetve fertőzőbb 
mutációi terjedésének megakadályozására. 
 
Hollandia: az ABN AMRO Bank tavaly először zárt veszteséges évet 2010 óta 
Hollandia egyik legnagyobb bankja és pénzintézete, az ABN AMRO 2010 óta először zárt veszteséges üzleti évet 2020-
ban. Amíg 2019-ben több mint 2 milliárd euró nyereséget könyvelt el az ABN AMRO, addig 2020-ban 45 millió eurós 
veszteséggel zárták az évet. A banki működési és jövedelmezőségi modell a koronaválság miatt jelentős vesztségeket 
szenvedett el, mivel komoly pénzösszegeket kellett elkülönítenie olyan hitelekre, amelyek nem kerülnek visszafizetésre. 
Ennek eredményeként a bank már 2020 első negyedévében 395 millió eurós vesztséggel zárt, amelyet az év hátralévő 
részében termelt profit csökkentett 45 millió eurós veszteségre. Az ABN AMRO legutóbb 2010-ben zárt nettó 
veszteséggel egy évet, akkor 414 millió eurós mínusszal.  
 
A holland Heineken sörgyár 8 000 munkahelyet kényszerül megszüntetni a válság következtében 
A koronavírus-válság következtében a holland Heineken az elkövetkezendő években világszerte mintegy nyolcezer 
munkahelyet kényszerül megszüntetni, hogy elkerülje a komolyabb veszteségeket. A Heineken csoport közel 85.000 főt 
foglalkoztat szerte a világon, a most bejelentett intézkedéssel kb. 350 millió eurós költségmegtakarítást érhetnek el. 
Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy a leépítés mely gyárakat és országokat érinti, de a cég 20 százalékkal szeretné 
csökkenteni a holland központi irodában a személyzeti költségeket és ezt a lépést az első negyedévben szeretné már 
végrehajtani. A Heineken 420 millió eurót szán az átszervezésekre és 2023-ig mintegy 2 milliárd eurót akar megtakarítani 
a hatékonyabb termeléssel. Ennek elérése érdekében a söripari óriás jobban ki akarja használni a digitális értékesítési 
csatornákat, a termékek tekintetében pedig a prémium márkákra és az alkoholmentes sörre kíván összpontosítani. A 
koronavírus-válság ugyan negatív hatással volt a cégcsoport eredményére, de még így is 1,15 milliárd eurós nettó 
nyereséggel zárták a 2020.évet, ami 50%-kal volt alacsonyabb az előző évi nyereségnél.  
 
Luxemburg: új támogatás az egyéni vállalkozóknak 
A luxemburgi kormány január 29-i dátummal új, vissza nem térítendő támogatást vezetett be a luxemburgi egyéni 
vállalkozók számára. Az új pénzügyi támogatás a vállalkozók járulékalapú jövedelmétől függő nagyságrendben, 3.000 – 
4.000 euró között igényelhető. Az igénylés feltételei között szerepel, hogy az illető egyéni vállalkozó legalább 2020. 
december 31. óta tagja legyen a luxemburgi társadalombiztosítónak, átmeneti pénzügyi nehézségei kimutathatóan 
legyenek összefüggésben a koronavírus-járvánnyal, továbbá, hogy jövedelme a szociális minimálbér egyharmada vagy 
annál nagyobb legyen, de nem haladhatja meg a szociális minimálbér két és félszeresének az összegét. 
 
FORRÁS:  
www.portfolio.hu  
www.lesoir.be  
www.index.hu 
www.nu.nl   
www.lequotidien.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Engedélyezték a Szputnyik V orosz vakcinát Bosznia-Hercegovinában 
Engedélyezte az orosz Szputnyik V oltóanyagot a bosznia-hercegovinai gyógyszerügynökség, így néhány napon belül 
megkezdődhet a lakosság beoltása a koronavírus ellen. Szarajevó 1,23 millió adag oltóanyagot igényelt az úgynevezett 
COVAX-program keretében, ám a nyugati gyártók vakcináiból még semmi sem érkezett meg az országba. Az illetékesek 

https://index.hu/kulfold/2021/02/08/hollandia-koronavirus-kijarasi-tilalom-marcius/
https://www.nu.nl/economie/6115500/abn-amro-meldt-door-coronacrisis-voor-het-eerst-sinds-2010-een-jaarverlies.html
https://www.nu.nl/economie/6115502/heineken-schrapt-ongeveer-achtduizend-banen-om-kosten-te-besparen.html
https://lequotidien.lu/economie/nouvelle-aide-aux-independants-plus-de-1-000-dossiers-deja-indemnises/
http://www.portfolio.hu/
http://www.lesoir.be/
http://www.index.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.lequotidien.lu/
https://index.hu/kulfold/2021/02/09/engedelyeztek-a-szputnyik-v-orosz-vakcinat-bosznia-hercegovinaban/


reményei szerint Pfizer-BioNTech, valamint a Moderna oltóanyagaiból február végéig kap Bosznia-Hercegovina is. A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 10-én 253-mal 124 749-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 
19-cel 4843-ra nőtt. 
 

A Világbank 56 millió eurót kölcsönt biztosít a koronavírus-járvány által sújtott mikrovállalkozások és KKV-k 
támogatására Boszniában 
Bosznia-Hercegovina kormánya 56 millió eurós (67,3 millió dolláros) hitelszerződést írt alá a Világbankkal a mikro-, kis- 
és középvállalkozások koronavírus-járvány miatti helyzetének javítására. A hitel futamideje 15 év, beleértve az ötéves 
türelmi időt is. A 2024 végéig tartó projekt célja Bosznia közegészségügyi rendszerének megerősítése és szociális segély 
nyújtása a járványban érintett legkiszolgáltatottabb csoportoknak. 
 

Az EU 18 millió eurót biztosít a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került boszniai mezőgazdaság helyreállítására 
Bosznia-Hercegovina gazdaságának helyreállítására az Európai Unió 18 millió euró értékben sürgősségi támogatást 
hagyott jóvá a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezek az alapok két új projekten keresztül lesznek elérhetőek, 
nevezetesen az EU4BusinessRecovery-n keresztül, 13,7 millió euró értékben, amelyet az Európai Unió és a német 
kormány biztosít, valamint az EU4AGRI-Recovery révén, amelynek megvalósítása ez év január 1-jén kezdődött. 
 

FORRÁS: 
https://index.hu/ 
http://www.ma.hu/kulfold/358696/Montenegroban_ismet_kijarasi_tilalmat_vezettek_be 
http://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 

Bulgária megkapta az első AstraZeneca vakcina szállítmányt 
Bulgária megkapta az Oxfordi Egyetem és a Cambridge-i székhelyű AstraZeneca biológiai gyógyszergyár által 
kifejlesztett COVID-19 vakcina első szállítmányát, amely 28 800 adagot tartalmaz. Az ország várhatóan további 4 
szállítmányt kap az AstraZeneca vakcinából február végéig. A bolgár kormány további 3,4 millió adag rendelését tervezi 
a Pfizer-BioNTech és a Moderna által kifejlesztett COVID-19 vakcinákból, tekintettel az Oxford / AstraZeneca vakcina 
kínálatának potenciális csökkenésére. 
 

Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Bulgáriában február 10-re 913 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, az országban eddig 226 974 
koronavírus-fertőzést jegyeztek fel. Egy nap alatt 45 koronavírusos beteg vesztette életét, ezzel 9 527-re nőtt a fertőzés 
következtében elhunytak száma. Az aktív esetek száma 1 hete ismét nő, jelenleg 22 065 esetet tartanak nyilván. 
 

Bulgária további 161 millió eurót kap a REACT-EU kezdeményezés keretében 
Bulgária további 315 millió levát (193,1 millió dollár / 161,1 millió euró) kap a REACT-EU kezdeményezés révén, az Európai 
Unió koronavírus-járvány utáni helyreállítási programja keretében. Az összegből finanszírozzák a koronavírus-járvány 
sújtotta vállalkozások munkahelymegtartó programjait, az orvosi és nem orvosi személyzet támogatását, valamint a 
szociális szolgáltatások fejlesztését. A bolgár gazdaság helyreállítását bruttó 438 millió euró (525,1 millió dollár) 
juttatással támogatják. 
 

Bulgária 1,5 milliárd euró uniós támogatást fordít a gazdálkodók megsegítésére 2021-ben 
Bulgária ebben az évben mintegy 2,9 milliárd levát (1,8 milliárd dollár / 1,5 milliárd euró) oszt ki a helyi gazdálkodóknak 
az EU által támogatott finanszírozásból. A teljes összegből mintegy 2,6 milliárd levát biztosít az EU, míg a fennmaradó 
részt az állami költségvetés adja. 
 

Bulgária vendégéjszakákból származó bevétele decemberben 71%-kal csökkent éves szinten 
A Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel 2020. decemberben éves szinten 71,3%-kal, 15 millió levára 
(9,3 millió dollár / 7,7 millió euró) csökkent a koronavírus-válság miatt. A külföldi állampolgárok által eltöltött 
vendégéjszakákból származó bevételek 82,3% -kal csökkentek az előző év decemberéhez képest, míg a bolgár turisták 
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által eltöltött vendégéjszakákból származó bevételek 63,6%-kal csökkentek. Az országban eltöltött vendégéjszakák 
száma 2020 utolsó hónapjában éves szinten 70,1%-kal, mintegy 271 100-ra esett vissza. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/bulgaria-to-order-additional-34-mln-doses-of-pfizer-biontech-moderna-vaccines-730791 
https://www.worldometers.info/coronavirus 
 

Csehország 

 
Csehországban a szükségállapot meghosszabbítását kéri a parlamenttől a kormány 
A csehországi szükségállapot meghosszabbítását kéri a parlamenttől a kormány, az erről szóló beadványt hétfőn 
fogadta el az Andrej Babis miniszterelnök vezette koalíciós kabinet - közölte Jan Hamácek kormányfőhelyettes és 
belügyminiszter az ülés utáni sajtótájékoztatón. 
 
Egyre súlyosabb a járványhelyzet Csehországban 
Tovább romlott az utóbbi napokban a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban - írja az MTI. Szombaton mintegy 
4800 új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, 750-nel többet, mint egy hete. A laboratóriumokban 14 500 
PCR-tesztet és 13 ezer antigéntesztet készítettek, mintegy felét a munkanapokon készített tesztek számának - derült ki 
az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap reggel megjelent kimutatásból. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.napi.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Járvány: kemény bírságok az Egyesült Királyságban 
Jövő hétfőtől a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek a 10 napos karanténidőszak alatt két PCR-koronavírustesztet 
kell elvégeztetniük. Tíz évig terjedő börtönnel is sújthatók azok, akik elhallgatják a hatóságok elől, hogy az érkezésük 
előtti tíz napban olyan országban jártak, ahonnan a járványellenes intézkedések értelmében nem szabad beutazni Nagy-
Britanniába. 
 
A brit vendéglátósok majdnem fele csődre készül 
Tartalékaik végén járnak a brit vendéglátósok is hat héttel a harmadik országos karantén kihirdetése után. A brit 
kormány annak ellenére nem tervez nyitást februárban, hogy a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma 
kitartóan csökken. A vírus mutánsainak terjedése azonban továbbra is aggasztó. 
 
Az év szavazása jön tavasszal, indul a visszaszámlálás 
Közeleg az igazság pillanata, a skótoknak májusban világossá kell tenniük, hogy akarnak-e újabb népszavazást országuk 
kiválásáról az Egyesült Királyságból vagy sem. A skót nacionalisták természetesen akarnak, és úgy tűnik, ehhez a legtöbb 
segítségét a referendumot elutasító Boris Johnson brit miniszterelnöktől kaphatják. 
 
Többszázezer hongkongi érkezhet Nagy-Britanniába 
Februártól öt éven keresztül települhetnek át a volt brit gyarmatról a lakosok a szigetországba. 1997-ben Nagy Britannia 
átadta egykori gyarmata, Hongkong felett az ellenőrzést Pekingnek, de azzal a feltétellel, hogy maradhat külön 
jogrendje a fél Nógrád megye méretű területnek. Ez mintegy 20 éven át működött is, de aztán Kína egyre inkább 
magához akarta kötni és bekebelezni a volt gyarmatot, mígnem végül megszületett a nemzetbiztonsági törvény, amely 
alapján mind az igazságszolgáltatás, mind a közigazgatás, mind a sajtó kínai befolyás alá került. 
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Érkezés után is kötelező lesz a koronavírusteszt az Egyesült Királyságban 
A brit kormány tervei szerint a külföldről az Egyesült Királyságba utazóknak érkezésük után is, még a karanténidőszak 
alatt el kell végeztetniük legalább egy koronavírustesztet. Jelenleg csak beutazás előtt kell 72 óránál nem régebbi 
negatív tesztet felmutatni. 
 
Brexit mérlegen – beszélgetés Holger Hestermeyerrel 
A Brexitből mindkét félnek okulnia kell. Fontos tanulság, hogy az európai integráció mind a tagállamok belső vitáit, mind 
pedig az Európáról folytatott vitákat eltorzítja – mutatott rá Holger Hestermeyer, heidelbergi jogászprofesszor, a Lordok 
Háza korábbi tanácsadója. 
 
Így lesz a brit egészségügy digitális, zöld és még kényelmes is 
Az Egyesült Királyságban már régóta fontos kérdés az egyészségügy digitalizációja, a jelenlegi világjárvány pedig még 
inkább rávilágított az új technológiai megoldások nélkülözhetetlenségére. Az egészségügyi szakemberek még ma is 
rengeteg időt töltenek adminisztratív feladatokkal, miközben az adatok rendszerezése is nagy kihívást jelent. Nagy 
szükség van az egészségügyi rendszerben a munkafolyamatok korszerűsítésére, amellyel csökkenthető lenne a 
manuálisan begyűjtött adatok mennyisége és átláthatóbb, egymással kapcsolatban álló háttérrendszerek állnának 
rendelkezésre. Továbbá a szakemberek több időt tölthetnének a pácienseikkel, amennyiben kevesebbet kellene 
foglalkozniuk a napi adminisztratív feladatokkal. 
 
Kezdődik: az erőszak szele meglegyintette Észak-Írországot 
Le kellett állítani a Nagy-Britannia és Észak-Írország közti exportáruk ellenőrzését az északír kikötőkben, mert ír brit 
unionisták fenyegető feliratokban adtak hangot annak a véleményüknek, hogy nem kellene vámhatárnak lennie az Ír-
tengeren. Enélkül viszont a két ír állam között lenne valódi határ, amihez az ír nacionalistáknak lenne néhány szavuk. 
 
Február középtől él a brit karanténhotel rendszer 
Február 15-től kötelezően karanténként kijelölt szállodákba kell vonulniuk az új vírusvariánsokkal fertőzött országokból 
hazatérő briteknek, illetve életvitelszerűen ott élő külföldieknek a beutazástól számított 10 napig – adta hírül a BBC híre 
nyomán az MTI. Boris Johnson kormányfő már a rendszer tervének egy hónappal korábbi bejelentésekor közölte, hogy 
az érkezőket "várni fogják" a repülőtereken, és közvetlenül a karanténidőszak eltöltésére kijelölt szálláshelyre viszik 
őket. 
 
FORRÁS: 
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Észak-Macedónia 

 
Kínai vakcinát vesz Észak-Macedónia 
Kétszázezer adag vakcinát vásárol a kínai Sinopharmtól Észak-Macedónia az egészségügyi miniszter bejelentése szerint, 
miután múlt héten a parlament elfogadta az oltóanyagok beszerzését lehetővé tevő törvényt. A bejelentések szerint a 
nyugat-balkáni ország a későbbiekben más gyártóktól is vásárolna vakcinát. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 
február 10-én Észak-Macedóniában 389-cel 95 754-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig néggyel 2959-re nőtt. 
 
2020-ban csökkent Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya  
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 2020-ban 112,04 milliárd dénárra (2,2 milliárd dollár / 1,8 milliárd euró) csökkent, 
a 2019. évi 125,4 milliárd dénárról. Az export éves szinten 9,8%-kal, 356,4 milliárd dénárra, míg az import 9,7%-kal 468,4 
milliárd dénárra esett vissza 2020-ban. Az ország főbb exporttermékei a nemesfém vagy nemesfém vegyületeket 
tartalmazó hordozós katalizátorok, a gépjárművekben, repülőgépekben vagy hajókban használt gyújtáskábelek és 
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egyéb vezetékek, valamint a ferronikkel voltak. Az ország főként platinafémeket és ötvözeteket, kőolajat, bitumenes 
ásványból nyert olajat, valamint vasból vagy ötvözetlen acélból készült, síkhengerelt termékeket importált. 
Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Kína és Görögország voltak Észak-Macedónia fő kereskedelmi partnerei. 
 
FORRÁS: 
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Franciaország 

 

Franciaországban nem várható újabb lezárás 
Franciaországban az egészségügyi helyzet jelenleg nem indokol egy harmadik általános karantént - jelentette ki 
csütörtökön Jean Castex miniszterelnök a koronavírus-járványról tartott heti sajtótájékoztatóján. A kormányfő 
ugyanakkor jelezte, hogy a végrehajtó hatalom nem fog habozni (a lezárással), amennyiben a járványügyi mutatók 
"gyors és jelentős romlást" mutatnak. "Egy újabb karantén csak végső esetben lehetséges (..)” 
 
Megszólalt a francia miniszter: lehet, hogy soha többet nem leszünk karanténban 
A koronavírusnak a korábbinál fertőzőbb variánsainak egyre jelentősebb térnyerése ellenére Franciaországban az 
egészségügyi helyzet hetek óta változatlan, a mutatók magasan stagnálnak, de lehet, hogy soha többet nem lesz 
szükség karanténra - mondta kedden Olivier Véran egészségügyi miniszter a France Info hírrádióban. 

 
Tovább szigorítják a maszkviselési szabályokat a francia iskolákban 
Mától a nyitva tartó francia iskolákban kizárólag professzionális maszkokat lehet hordani – ez azt jelenti, hogy a házi 
készítésű maszkok az intézményekben ezentúl nem használhatók – írja a Guardian. Ezenkívül minden órában néhány 
percre ki kell nyitni az ablakokat az osztálytermekben, és az étkezőkben már kétméteres távolságot kell tartani. 
Amennyiben egy tanuló pozitív tesztet produkál a brazil vagy dél-afrikai variánsra, az osztálytermet automatikusan 
lezárják, és valamennyi tanulót és tanárt letesztelik. 
 
A franciák jobban bíznak az EU-ban, hogy kezelni fogja a vakcinahelyzetet, mint a saját kormányukban 
Sőt, még a gyógyszergyártó cégekre is inkább bíznák a franciák a vakcinák körüli teendőket, mint Emmanuel Macron 
kormányára. A francia emberek kevesebb, mint fele, csupán 45 százaléka bízik az Emmanuel Macron vezette 
kormányban, hogy sikeresen fogja tudni teljesíteni a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos feladatokat. Ehhez képest 
ugyanezen kötelezettségek ellátásában az Európai Unióban már nagyobb bizodalmuk van a franciáknak: 52 százalékuk 
bízna az EU-ban, hogy tudja kezelni a vakcinahelyzetet Franciaországban. 
 
Franciaország: a GDP 8,3%-kal csökkent 2020-ban, a vártnál kicsit kevesebbel 
A Francia Statisztikai Hivatal (INSEE: Institut National de la Statistique et des Études Économiques) február elején 
közzétett adatai szerint a francia bruttó hazai termék (GDP) 2020-ban 8,3% -kal csökkent, a 2019. évi +1,5% -os 
növekedése után. Ez valamivel jobb, mint -9%, amire a Francia Nemzeti Bank (BF: Banque de France) számított ill. sokkal 
kedvezőbb, mint a kormány tavaly őszi prognózisa, amely -11% volt. Az okok a gazdaság kedvezőbb novemberi 
alakulásában keresendők, amikor is a várt -4%-kal szemben „csak” -1,3% volt a GDP csökkenése. 
 
A Francia Nemzeti Bank fenntartja az 5 %-os növekedési prognózisát 2021-re 
A Francia Nemzeti Bank jelentése szerint a francia gazdaság decemberi fellendülése a vártnál is erősebb volt és 
amennyiben a produktivitás folytatódik, úgy az első negyedév növekedésének nullának kell maradnia. Franciaország 
gazdasága tehát erős ellenálló képességet mutat a válsággal szemben és az idén 5% -os növekedést produkálhat a 
Banque de France prognózisa szerint. A francia kormány 2021. évi költségvetése azonban 6%-os GDP növekedést vesz 
alapul, mint ahogyan a Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) is a 6%-os növekedést várja az idei évben. 
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Horvátország 

 
Horvátországban is felbukkant a brit vírusvariáns 
8 embernél igazolták Horvátországban a koronavírus brit mutációját, de nem nőtt a napi új esetek száma, ami kedvező 
fejlemény. A megvizsgált minták még január második feléből származnak, így a brit vírustörzs már közel egy hónapja 
kering az országban. Horvátországban egy nap alatt 577 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk 
elérte a 236 333-at. Egy nap alatt 14 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta COVID-19 betegség szövődményeibe, a 
halottak száma ezzel 5238-ra emelkedett. Kórházban 1055 beteget ápolnak, közülük 92-en vannak lélegeztetőgépen. 
Az aktív esetek száma 2596. 
 
Horvátországban a 65 év felettieket is beoltják az AstraZeneca oltóanyagával 
Több más európai országgal ellentétben Horvátországban a 65 évnél idősebbeket is beoltják az AstraZeneca koronavírus 
elleni oltóanyagával. Horvátországban eddig közel százezer embert oltottak be a Pfizer/BioNTech és a Moderna 
oltóanyagával, ebből 39 ezren már megkapták a második adagot is. Az AstraZeneca oltóanyagából 16 800 adag érkezett 
február 6-án, a hónap végéig 150 ezret várnak. Február 8-án minden megye kapott a vakcinából, amellyel a 65 évnél 
idősebbeket tervezik beoltani. Zágráb ebből a vakcinából rendelt a legtöbbet, 2,7 millió adagot. Több nyugdíjas 
szervezet is tiltakozott a válságstáb és a kormány döntése ellen, és azt kérték, hogy a vakcinával az 50-60 év közötti 
korosztály oltsák be, mivel kevés tesztet végeztek az idősebb korosztályban. 
 
Horvátország 1,5 milliárd kuna (198 millió euró) COVID-19 támogatást hagyott jóvá az idegenforgalom és a sport 
számára 
Horvátország kormánya 1,5 milliárd kuna (237,7 millió dollár / 198,4 millió euró) értékben fogadott el új intézkedéseket 
az idegenforgalomban és a sportban tevékenykedő COVID-19 járvány sújtotta vállalkozások támogatására. Az állami 
támogatás célja a cégek likviditásának biztosítása, illetve könnyebb hozzáférés biztosítása kedvező feltételű 
finanszírozási lehetőségekhez, a munkahelyek védelme és a cégek talpraállásának elősegítése. 
 
FORRÁS: 
https://168.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Koszovó 

 
Nem segít az Unió a szegényebb országoknak 
Több mint egy hónap telt el azóta, hogy az Európai Unió megkezdte oltási programját, de a blokk perifériáján lévő 
országok közül sokba eddig egyetlen adagnyi oltóanyag sem jutott el. Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Észak-
Macedónia még mindig nem tudta megkezdeni az oltást. Néhányan a COVAX programra várnak, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy a szegényebb országok is hozzáférjenek a COVID-19 vakcinákhoz. A WHO és más egészségügyi 
szervezetek szintén nem tudtak még segíteni ezeknek az országoknak. Koszovó 1,8 millió lakosának azonban van némi 
oka a bizakodásra, mivel az első adagokat február közepére várja az ország egészségügyi minisztere. Elkészítették az 
oltási tervet, a folyamat pedig ez alapján indul. A COVAX programtól várt mennyiség elegendő lehet a lakosság 20%-
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ának beoltásához. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 10-én 307-tel 63 089-re, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig néggyel 1532-re nőtt. 
 
FORRÁS:  
http://www.ma.hu/kulfold/358696/Montenegroban_ismet_kijarasi_tilalmat_vezettek_be 
https://hu.euronews.com/ 

 

Lengyelország 

 
Lengyelországban a hotelek kinyitnak, az éttermek nem 
Jövő hét péntektől kezdve a hotelek kinyithatnak, az éttermeknek viszont zárva kell maradniuk – jelentette be Mateusz 
Morawiecki lengyel miniszterelnök. Január végén a vendéglátósok érdekvédelmi szervezeteinek sikerült 
kompromisszumot kötniük a lengyel kormánnyal, most azonban úgy fest, hogy nem mindenkinek lesz lehetősége 
újranyitni.  
 
Koronavírus - Lengyelországban jövő pénteken kezdődik a tanárok beoltása 
Lengyelországban jövő pénteken kezdődik a tanárok koronavírus elleni vakcinálása, első körben a hagyományos 
formában oktató, vagyis alsótagozatos tanítókat fogják beoltani - közölték a varsói miniszterelnöki hivatal csütörtöki 
sajtóértekezletén. 
 
Újra kinyílik Lengyelország a vendégmunkások előtt 
Az új év új lendületet ad a Lengyelországba készülő keleti vendégmunkások áradatának, mind az odatartók, mind a 
munkaerő-közvetítők a gazdaság fellendülésére számítanak. Az idén a lengyel munkaadók megint könnyebben 
szerezhetnek dolgozókat Lengyelország keleti szomszédaiból - írja a Rzeczpospolita. Az ezzel foglalkozó ügynökségek 
szerint a kínálat ismét jóval nagyobb, mint a kereslet. A koronavírus-járvány által kiváltott válság, amely nagyon erősen 
érintette Ukrajnát, és rendkívül nehéz politikai-gazdasági helyzetbe hozta Fehéroroszországot is, megsokszorozta azok 
számát, akik készek külföldön munkát vállalni. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.parameter.sk 
www.napi.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegróban ismét kijárási tilalmat vezettek be 
Február 11-től ismét kijárási tilalmat vezettek be Montenegróban a koronavírus-járvány miatt, így 21 órától másnap 
reggel 5-ig tilos az utcára lépni. Emellett betiltották a városok közötti közlekedést a hétvégén, a legtöbb fertőzöttel 
rendelkező településeken, Budván és Tivatban pedig betiltották a tömeges rendezvényeket, valamint bezárták a 
vendéglátóhelyeket és az oktatási-nevelési intézményeket. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 10-én 
623-mal 66 857-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig kilenccel 861-re nőtt. 

 
Montenegróban 20,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta januárban  
Montenegróban 20,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta január végén, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb az előző 
hónaphoz képest. A munkanélküliek száma 0,5%-kal csökkent decemberhez képest, 2021 január végére 47 257 
munkanélkülit tartottak nyilván, míg egy évvel korábban 15,3%-os volt a munkanélküliség. 
 
FORRÁS: 
http://www.ma.hu/ 
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Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2021. 01.30. 
FIGYELEM! 2021. január 30-tól beutazási tilalmat rendeltek el a Nagy-Britanniából, Írországból, Dél-Afrikából, 
Portugáliából, Brazíliából, 2021. január 31-től pedig Lesothóból és Szváziföldről érkező utasokkal, illetve személyszállító 
társaságokkal szemben, a koronavírus mutálódott változatainak jelentős mértékű elterjedése miatt. A rendelkezések 
előreláthatólag 2021. február 17-ig maradnak hatályban. A beutazási tilalom hatálya nem terjed ki az áruszállításra, 
tranzitforgalomra, valamint a Németországban lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező külföldiekre 
és német állampolgárokra.  
 
Merkel: megint robbanhat a járvány Németországban 
A fertőződések számának robbanásszerű emelkedésével járó újabb járványhullám elindulásával fenyeget 
Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) új mutációinak megjelenése - mondta Angela Merkel német 
kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag). Ezt meg kell akadályozni Németországban, ezért csak 
akkor szabad lazítani a korlátozásokon, amikor a helyi egészségügyi hivatalok ismét fel tudják tárni és meg tudják 
szakítani a fertőzési láncolatokat. "Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne essünk vissza ismét az exponenciális 
növekedés szakaszába" - mondta Angela Merkel. 
  
Még egy hónapnyi zárlat Németországban 
A német kancellár és a 16 szövetségi kormány vezetője közötti megállapodás-tervezet szerdai verziója szerint március 
14-ig élnének a szigorú korlátozó intézkedések. Angela Merkel kancellár az intézkedések lazítása kapcsán azon az 
állásponton van, hogy az általános iskolák, a bölcsődék, fodrászatok és üzletek elsőbbséget élveznek minden ilyen 
döntés során. 
 
Jön a felmentősereg, indul a Pfizer/BioNTech vakcina gyártása Németországban 
Elkezdte beindítani első németországi oltóanyaggyárát a német BioNTech, a marburgi üzemben az új típusú koronavírus 
(SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett vakcinát gyártják majd - közölte a német biotechnológiai vállalkozás szerdán. A 
közlemény szerint első lépésként beindították a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel közösen kifejlesztett szérum 
hatóanyaga, az úgynevezett hírvivő ribonukleinsav (mRNA) előállításának folyamatát. Egyelőre egy gyártási tételt 
készítenek - ez nyolcmillió adag oltáshoz elegendő -, majd egy tisztítási és koncentrálási művelet után az mRNS-t 
beburkoló úgynevezett lipid nanopartikula (LNP) előállítása következik. 
 
Németországban fellendülés csak a járvány leküzdése után várható 
A szövetségi kormány és a tartományi kormányok által a koronavírus-járvány elhúzódása miatt több menetben 
meghozott és megerősített korlátozó intézkedések nyomán szakmai körökben felerősödtek az Európa vezető hatalma 
idei gazdasági fejlődéséről folytatott viták. Clemens Fuest, az Ifo müncheni gazdaságkutató intézet elnöke szerint „a 
második koronahullám átmenetileg véget vetett a német gazdaság élénkülésének”, s – mint fogalmazott – „a szövetségi 
kormánynak meg kellene akadályoznia a vállalatok tömeges megsemmisülését”. 
 
Első statisztikai adatok Németország 2020-as külkereskedelméről 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal első adatai alapján 2020-ban 9,3 százalékkal csökkent Németország áruexportja, ami a 
2009-es pénzügyi válság óta nem tapasztalt csökkenést jelent. Csökkent a német külkereskedelmi többlet is, bár az 
továbbra is jelentős. A legfontosabb kereskedelmi partnerek rangsorában az Egyesült Államok, Kína és Franciaország 
szerepel az élen. A magyar-német áruforgalmat a globális és az európai uniós átlagnál is valamivel alacsonyabb 
mértékben befolyásolta a pandémia következtében kialakult válság. 
 
A német ipart a kínai kereslet is pörgeti 
Az előző hét hónap növekedése után decemberben stagnált az ipari termelés Németországban, és az idei első 
negyedévre vonatkozó kilátásokat is rontja a védőoltások vártnál lassúbb terítése. Annak ellenére sikerült elkerülni a 
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visszaesést, hogy mind Németországban, mind az unió más országaiban szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be. 
Európa legnagyobb gazdaságának exportorientált gyártóit ebben a helyzetben főként az segítette, hogy Kína felől erős 
maradt a kereslet. 
 
Az európai és a német chipgyártás támogatása 
A technológiai szuverenitás miatt fontos az európai ipar pozícióinak megerősítése a chipgyártás és a mikroelektronika 
területén. Nemcsak a munkahelyteremtés miatt fontos ez, hanem az USA-val és Kínával szembeni egyoldalú függőség 
csökkentése miatt is. Ehhez európai közös fellépésre és támogatási projektekre van szükség. A szövetségi gazdasági 
miniszter milliárdos nagyságrendű támogatást ígért az német chipgyártás támogatására. A pontos összeget a következő 
hetekben határozzák meg. A miniszter arra számít, hogy az európai chipipar támogatása akár 50 milliárd eurónyi 
befektetést tud generálni. 
 
Kongatják a vészharangot az autókereskedők: csődhullám fenyeget Németországban a lezárások miatt 
A német autókereskedők szakmai képviseleti szerve attól tart, hogy a jelenlegi korlátozások fenntartása csődhullámot 
idézhet elő a szektorban. A járványügyi mutatók alapján azonban a német kormány várhatóan még nem fogja feloldani 
a lezárásokat a közeljövőben. Az autószalonok zárva tartanak december közepe óta, miután a német kormány 
szigorított a járványügyi intézkedéseken. 
 
Acélipari alapanyaghiány lassítja a német ipari termelés fellendülését 
Miközben az ipari termelés újra fellendül Németországban, az acélgyártók nem tudnak lépést tartani a kereslettel. Az 
ügyfelek magas árakra és szállítási nehézségekre panaszkodnak. Az árak emelkedése kedvez a nehéz helyzetben lévő 
acéliparnak, mivel ez az évek óta tartó zuhanórepülés végét jelezheti. Az acélfeldolgozók ugyanakkor a hiány miatt csak 
jelentős csúszással tudják teljesíteni megrendeléseiket, ami a lockdownból lassan feléledő ipart sújtja. 
 
Stratégiai együttműködést a kormánnyal, és egymilliárd forintos beruházást jelentett be a Siemens Energy 
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal, és egymilliárd forintos beruházást jelentett be 
csütörtökön a Siemens Energy Budapesten. A megállapodás aláírását követően a külgazdasági és külügyminiszter 
közölte, hogy a kormány 294 millió forinttal járul hozzá a beruházáshoz. Szijjártó Péter hozzátette, hogy a kormánnyal 
kötött megállapodás alapján a Siemens Energy erősíti az együttműködését a magyar oktatással, és számos belföldi 
beszállítójával partneri szintre emeli az együttműködését. 
 
A német cégek ugyanakkora irodákban képzelik el a jövőjüket, mint a járvány előtt 
A járványvédelmi lezárások miatt általánossá vált otthoni munkavégzési konstrukciók ellenére sem kívánja csökkenteni 
irodái alapterületét a német vállalatok túlnyomó többsége a kölni IW gazdaságkutató intézet felmérésének pénteken 
publikált eredménye alapján. Az IW (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.) gazdaságkutató intézet a tavalyi 
negyedik negyedévben 1200 vállalat bevonásával végzett felmérésében megállapította, hogy mindössze 6,4 százalékuk 
fontolgatja irodai alapterülete csökkentését a következő 12 hónapban.  
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.index.hu  
www.mkik.hu  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
"Kerül, amibe kerül" - Európa szenvedő országát is megmenti a nagy varázsló? 
Megoldódni látszik az olasz kormányválság, széles támogatottsággal alakulhat meg a közgazdász Mario Draghi 
technokrata kormánya. Hatalmasak az elvárások az EKB egykori elnökével szemben, de minden okunk megvan azt 
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feltételezni, hogy valóban a legjobb embert választották az olaszok a 220 milliárd eurós EU-s forrás elosztására. Draghi 
nem csak jelentős szakmai eredményekkel, de széles nemzetközi beágyazottsággal is rendelkezik, és okkal bírja a 
politikai paletta széles körének bizalmát. Csodákat persze nem várhatunk, de azért nagy az esély rá, hogy Draghi 
(vélhetően) rövid kormányzása után Európa nagy betege már legalább a lábadozást megkezdi. 
 
Alakul a leendő olasz kormány programja 
Az új olasz kormány megalakításával megbízott Mario Draghi egyebek között a koronavírus elleni oltási kampány 
felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte 
meg legfontosabb törekvéseinek. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke február 3-ától egyeztet a parlamenti 
erőkkel, miután fenntartással, de elfogadta a kormányalakítási megbízatást. 
 
Csökkent az olasz ipari termelés 
Csökkent Olaszország ipari termelése decemberben is, a koronavírus-járvány okozta egészségügyi vészhelyzet 
közepette. Az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) kedden közzétett jelentése szerint az ipari termelés szezonális 
kiigazítással számolva 0,2 százalékkal esett vissza decemberben az előző hónaphoz képest. Decemberben már a 22. 
egymást követő hónapban jegyeztek fel csökkenést. Elemzők jobb adatot, 1,4 százalékos visszaesést vártak a novemberi 
4,2 százalékos mínusz után.  
 
Teljes városokat zárnak le Közép-Olaszországban a mutációk miatt, miközben az ország nagy részén lazítják a 
szabályokat 
Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfőtől két hétre karantén alá helyezik Perugia 
és Terni város térségét, miközben Bolzano ismét vörös, vagyis kiemelten veszélyes zónába kerül át - közölték az 
egészségügyi hatóságok vasárnap. A fentiekkel egy időben Olaszország nagy részén tovább enyhítették a 
korlátozásokat. Továbbra is tizenhat tartomány tartozik a kevésbé veszélyes, sárga színű térségbe, ahol napközben 
nyitva tarthatnak a bárok, éttermek, és újranyitottak a múzeumok is. 
 
Olaszország nyitna az orosz vakcina felé 
Olaszországban a két legnépesebb tartománnyal, Lombardiával és Lazióval az élen a régiók a Szputnyik V orosz vakcina 
alkalmazását szorgalmazzák a koronavírus elleni küzdelemben a többi oltás akadozó szállítása miatt - jelentette az olasz 
sajtó csütörtökön.  
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
 

Románia 

 
Ismét átlépte a háromezret az új fertőzések száma 
Február 10-ére egy nap alatt 33 784 tesztből 3048 új esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 752 
482-re növekedett. Összesen 79 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 19 135-re nőtt. Eddig 698 534-en 
gyógyultak meg a járvány kezdete óta, az aktív fertőzöttek száma 34 813-ra csökkent. Jelenleg 955 beteget kezelnek 
intenzív osztályon, kicsit többet, mint az előző napon.  
 
Koronavírus-védőoltások: várólistákat vezet be Románia 
Várólistákat vezetnek be Romániában a koronavírus elleni oltás internetes előjegyzési portálján, a feliratkozókat pedig 
SMS-ben vagy e-mailben értesítik arról, hogy mikor kerülnek sorra az általuk kiválasztott oltóközpontban. Romániában 
- az egészségügyi dolgozók után - a mostani második fázisban a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a 
kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit oltják be, de a vakcinahiány miatt az utóbbiak korábban lefoglalt időpontjait 
átütemezték, az előjegyzési portálon pedig már hetek óta nem lehetett időpontot foglalni. Február 10-től azonban újra 
megnyitják az előjegyzési lehetőséget a második szakaszban oltásra jogosult valamennyi társadalmi csoport számára. 
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Romániába eddig csaknem 1 millió 236 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezett az EU-ban jóváhagyott 
oltóanyagokból. 
 
A román export 9,9 százalékkal csökkent 2020-ban 
A román gazdaság kivitele 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent tavaly 2019-hez mérten. A behozatal is 
visszaesett 6,6 százalékkal, értéke 80,562 milliárd euróra mérséklődött. Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya 
elérte a 18,387 milliárd eurót, ami 1,088 milliárd euróval haladta meg a 2019-es évi adatot. Románia külkereskedelmének 
mintegy 74 százalékát az EU 27 tagállamával bonyolította le. A kivitel 48,6 százalékát, valamint a behozatal 37,1 
százalékát járművek és szállításra alkalmas felszerelések tették ki, mind a kivitelben, mind a behozatalban ez volt a fő 
tétel.    
 
Meghúzza a nadrágszíjat a román kormány 
Az új jobbközép román kormány február 10-i ülésén takarékossági intézkedésekről készített elő sürgősségi rendeletet, 
az idei államháztartási hiány azonban ezek bevezetésével is meg fogja haladni a GDP 7%-át. A nyugdíjak csak 2022. 
január elsejétől nőnek, az idén nem bocsátanak ki újabb üdülési utalványokat, felszámolják az egyetemi hallgatók vasúti 
utazásainak ingyenességét, továbbá lefaragják a köztisztviselők egyes bérpótlékait. 
 
A válság ellenére nőtt az ingatlanpiac: továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakások 
Az utolsó negyedévben Csíkszeredában drágultak leginkább a lakások, míg Sepsiszentgyörgyön csökkentek az árak. A 
gazdasági válság ellenére szinte minden mutató tekintetében nőtt az ingatlanpiac 2020-ban, derül ki az imobiliare.ro 
által készített tanulmányból. Tavaly 603 ezer ingatlan cserélt gazdát, míg egy évvel korábban csak 540 ezer. A lakossági 
ingatlanhitelek 89,2 milliárd lejt tettek ki tavaly decemberben, ami 8 milliárddal haladja meg az egy évvel korábbi 
hitelállományt. Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) kimutatásai szerint az országban 70 
ezer új lakás épült, 3 ezerrel több, mint 2019-ben. Idén valószínűleg megáll a növekedés, mivel 2020-ban csak 40 ezer 
építési engedélyt adtak ki lakás rendeltetésű ingatlanokra, szemben az egy évvel korábbi 42 ezerrel. Az árak növekedése 
lassult, a negyedik negyedévben átlagban 3,5%-kal drágábban adták el a lakásokat, mint egy évvel korábban. Az előző 
12 hónapban a drágulás 7,4%-os volt. A régi építésű lakások ára stagnált tavaly, ellenben az újak átlagára 5,7%-kal nőtt. 
 
Hatvanmillió eurós veszteséget okoz a Daciának a mikrochip-válság 
3 napra leáll a termelés az Automobile Dacia mioveni-i üzemében. A vállalat vezetősége azért volt kénytelen 
felfüggeszteni a gyártást, mivel az ágazat globális szinten súlyos alkatrészhiánnyal küzd. A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt kijárási korlátozások hatására tavaly hatalmas mértékben megnövekedett a kereslet a 
szórakoztatóelektronikai termékek iránt, míg a személygépkocsik értékesítése visszaesett. Az autóipar ezért visszafogta 
a chip-megrendeléseket, az Apple, a Sony és a Microsoft pedig lecsaptak a felszabadult tételekre, s megrendelésekkel 
halmozták el a gyártókat. Így aztán 2020 végén hiába nőttek meg látványosan az autógyártók eladásai, az alkatrészhiány 
miatt kénytelenek visszafogni a termelést. Az üzemben egy nap alatt átlagban 1 300 járművet szerelnek össze, tehát 
három nap alatt közel 4 ezer darabot. Ezek összértéke körülbelül 60 millió euró. 
 
FORRÁS: 
https://kitekinto.hu/ 
https://maszol.ro/ 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Spanyolország 

 
Némileg csökkent az új fertőzöttek aránya Spanyolországban 

Spanyolországban 47 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, több mint 30 ezerrel 
kevesebbet, mint a múlt hétvégén - közölt a spanyol egészségügyi minisztérium hétfőn. A szaktárca szerint az elmúlt 24 
órában mintegy háromezer új esetet diagnosztizáltak az országban, a járvány kezdete óta csaknem 3 millió esetben 
igazolták a koronavírus-fertőzést. Százezer emberből átlagosan 667-en fertőzöttek, ami a legkedvezőbb adat január 
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közepe óta. Az adatok a járvány további mérséklődését mutatják, de az esetszámok még mindig nagyon magasak, így 
továbbra sincs itt az ideje a lazításnak.  

 
Engedélyezte a bíróság a vendéglátóhelyek újranyitását Baszkföldön 

Engedélyezte a vendéglátóhelyek újranyitását a bíróság az észak-spanyolországi Baszkföldön kedden. Nem jogerős 
döntésével a bíróság felfüggesztette a baszk autonóm kormány határozatát, amely bezárásra kötelezte a 
vendéglátóegységeket azokon a településeken, ahol százezer emberből 500-nál többen fertőzöttek koronavírussal. A 
korlátozó rendelkezés a tartomány 85 települését, köztük három legnagyobb városának vendéglátását érintette, 
amellyel szemben több szakmai szervezet közösen fordult bírósághoz. A baszk kormány jelezte: fellebbez a bírósági 
döntés ellen, mert úgy véli, hogy az gyengíti a koronavírus elleni küzdelmet. 

 
A spanyolok csak 55 év alatt adják be az AstraZeneca vakcináját 
Spanyolországban csak 55 év alatti felnőttek kaphatják meg az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár 
koronavírus elleni vakcináját - határozott a spanyol egészségügyi minisztérium. A spanyol egészségügyi minisztérium 
adatai szerint továbbra is mérséklődik a járvány terjedése, százezer emberből átlagosan 750,7-en fertőzöttek, egy hete 
számuk még 886 volt. 

 
Megosztott konyhák Spanyolországban 

Spanyolországban is fellendült az ételkiszállítás a koronavírus-járvány miatt. A pandémia alaposan megváltoztatta az 
ételfogyasztási szokásokat. A spanyolok kétszer annyi élelmiszert rendelnek most, mint a lezárások előtt. 23 százalékkal 
nőtt azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyeknél kizárólag online lehet rendelni.  
 
FORRÁS: 
https://www.alon.hu/ 
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Skandináv országok 

 
Ki élheti túl a koronavírust? 
A dán program alapján az is megmondható, kinek kellene előbb oltást kapnia. A Koppenhágai Egyetem 
számítástechnikai tanszéke által kifejlesztett modell egészségügyi adatok alapján képes megjósolni, hogy milyen 
hatással lesz az adott személyre a Covid–19. A mesterséges intelligencia 90 százalékos pontossággal jósolta meg, hogy 
a fertőzést ki éli túl és ki nem – mintegy 80 százalékos biztonsággal azt is megmondta előre, ki kerül lélegeztetőgépre. 
 
Szigorú korlátozásokat vezettek be Norvégiában a vírusmutációk miatt 
A Norvégia délnyugati részén fekvő Bergenben és a környékbeli településeken szigorú korlátozásokat vezettek be, hogy 
megfékezzék a jóval fertőzőbb koronavírus-mutációk gyors terjedését.  
 
Előbb oltják be az illegális migránsokat Svédországban 
Felháborodást váltott ki politikai körökben, hogy a skandináv ország oltási rendjében az illegális, papír nélküli migránsok 
elsőbbséget élvezhetnek a koronavírus elleni oltás beadatásának folyamatában, írja a V4NA. 
 
Oltási útlevél jön a skandináv államokban 
A tervek szerint, ha a lakosság megfelelő aránya már be lesz oltva, Dánia fokozatosan megszünteti a korlátozásokat – 
írja az Euronews Az útlevél formanyomtatványát a dán állami egészségügy weboldalán lehet majd elérni, ahonnét a dán 
lakosság eddig is értesülhetett koronavírus-tesztjeinek eredményéről. „A kormány, a dán ipar és a dán üzleti kamara 
képviselői előreláthatólag 3-4 hónapon át fognak azon munkálkodni, hogy technológiai megoldást fejlesszenek egy új 
digitális koronavírus-útlevélre” – közölte a dán adózási miniszter. 
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Továbbra is súlyos a járványhelyzet Svédországban, meghosszabbítják korlátozásokat 
A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a svéd kormány meghosszabbítja a korlátozásokat, egyebek mellett tilos 
lesz alkoholt árusítani este nyolc óra után - közölte a kabinet csütörtökön. A bejelentést röviddel azelőtt tették, hogy a 
Közegészségügyi Intézet jelentette: Svédországban több mint 12 ezren haltak bele a járvány kezdete óta a SARS-CoV-
2 nevű vírus okozta COVID-19-betegségbe. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Újabb adag Szputnyik V védőoltás érkezett Szerbiába 
Február 10-én 500.000 kínai vakcina érkezik Szerbiába. A február 9-én érkezett 50.000 orosz vakcina mellett a következő 
napokban még ugyanennyi adag orosz vakcinát várnak, de 88 ezer Pfizer és 150 ezer AstraZeneca védőoltást is várnak 
február 20-ig. Szerbiába újabb szállítmány – 8 190 adag – érkezett Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagából is. 
Február végéig várhatóan egymillió olyan személy lesz Szerbiában, akik felvették mindkét védőoltást. Február 11-én 
orosz szakemberek érkeznek Szerbiába, hogy megbizonyosodjanak a Torlak Intézetben a Szputnyik V-védőoltás 
gyártásának lehetőségeiről. 
 
Szerbiai vírushelyzet: 14 személy elhunyt, az új fertőzöttek száma meghaladja a kétezret 
Szerbiában egy nap alatt további 14 személy vesztette életét a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt, így a járvány 
halálos áldozatainak száma 4 168-ra nőtt. A 12 987 tesztelt személy közül 2.088 eredménye lett pozitív, a járvány kitörése 
óta regisztrált megbetegedések száma elérte a 413 943-at. Jelenleg 134 páciens van lélegeztetőgépen. Eddig 592.634 
személy vette fel a védőoltást, a vakcina második adagját pedig 47.665-en kapták meg 
 
Szlovák gyártmányú PCR-teszt érkezik Szerbiába 
Szlovákiából még a héten 15.200 PCR teszt érkezik Szerbiába, amit szlovák tudósok fejlesztettek ki. A teszteket és más 
védőfelszereléseket Szerbiának, valamint más nyugat-balkáni államoknak is Ivan Korčok szlovák külügyminiszter a 
régióban esedékes hivatalos látogatása során fogja átadni. 
 
Szerbia költségvetési hiánya 459,1 milliárd dinárt (3,9 milliárd euró) tett ki 2020-ban 
Szerbia költségvetési hiánya 459,1 milliárd dinárt (4,7 milliárd USD / 3,9 milliárd EUR) tett ki 2020-ban, szemben az előző 
évi 12,8 milliárd dináros többlettel. Az elsődleges költségvetési hiány 351,1 milliárd dinár volt, szemben a 2019-es 119,6 
milliárd dináros elsődleges költségvetési többlettel. Az összes költségvetési bevétel 1,4%-kal, 1,257 billió dinárra esett 
vissza a vizsgált időszakban, míg a kiadások 36,1%-kal 1.717 billió dinárra nőttek. 
 
Szerbia államadóssága 2020 végén elérte a GDP 56,8%-át 
Szerbia államadóssága 26,7 milliárd eurót (32,0 milliárd dollárt) tett ki 2020 végén. Az adósság a 2020-ra tervezett bruttó 
hazai termék (GDP) 56,8%-ának felelt meg, szemben a 2019 végi 52% -kal, amikor az államadósság 23,9 milliárd eurót 
tett ki. 
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Szlovákia 

 
Február 15-től minden Szlovákiába érkező utazónak karanténba kell vonulnia 
Február 15-től minden utazónak, aki a világ bármely országából Szlovákiába érkezik, 14 napra kötelező karanténba kell 
vonulnia. A határ átlépése előtt ki kell tölteniük egy regisztrációs kérdőívet. Fel lesz kínálva nekik a hatósági karantén 
lehetősége. A PCR tesztet leghamarabb a karantén nyolcadik napján abszolválhatják. Ha ennek eredménye negatív lesz, 
hamarabb elhagyhatják a karantént. Az intézkedések alól az ingázók kivételt fognak élvezni. Az ingázóktól hét napnál 
nem régebbi PCR vagy antigén tesztet fognak kérni. Ezt a február 10-i kormányülés után jelentette be Marek Krajčí 
(OĽANO) egészségügy-miniszter, a koronavírus dél-afrikai változata miatt kialakult helyzetre hivatkozva. A pontos 
intézkedéseket a tiszti főorvos soron következő rendelete fogja tartalmazni, mely legkésőbb február 12-én jelenik meg. 
 
Döntöttek, újabb negyven nappal meghosszabbították a vészhelyzetet 
Szlovákiában újabb negyven nappal meghosszabbította az október elsején bevezetett vészhelyzetet a kormány február 
5-én. A kormányülés után Igor Matovic miniszterelnök néhány járványintézkedés február 8-tól hatályos módosítását is 
bejelentette. Ezek egyike, hogy február 8-tól működésbe lép Szlovákiában az úgynevezett Covid-automata, egy olyan 
keretrendszer, amely a járványintézkedések enyhítésének vagy szigorításának automatizálását hivatott szolgálni a 
fertőzöttek aktuális számának tükrében. Ennek alapján az ország régióinak jelentős része továbbra is a fekete 
besorolású, vagyis ezekben továbbra is az eddig érvényes kijárási korlátozások maradnak hatályban. Az előzetes hírekkel 
szemben tehát nem került sor iskolanyitásra, erre csak a feketénél enyhébb besorolású járásokban adhat majd engedélyt 
a tisztiorvos. 
 
Szlovákia: Két és félezer új fertőzöttet regisztráltak, 127 újabb áldozat 
Február 10-én 2487 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez a kielemzett 10 932 PCR-teszt 22,74%-át jelenti. A 
koronavírus számlájára ezúttal 127 haláleset írható, ezzel 5629-re emelkedett a szlovákiai áldozatok száma. A kórházban 
ápoltak száma némileg csökkent, de így is elképesztően magas számú, 3719 páciens szorul kórházi ellátásra. 
 
Koronavírus: Szlovákiát már letarolta a brit mutáns 
A koronavírus brit mutációja gyorsan elterjedt Szlovákiában, már ez tehető felelőssége az új koronavírus-
megbetegedések döntő többségéért. A brit mutáns sokkal fertőzőbb, mint a korábban terjedő vírusvariáns. A szlovák 
kormány a szigorú korlátozások és a hétvégente zajló országos tesztelések ellenére sem volt képes letörni a koronavírus 
terjedését mutató járványgörbét, a helyzet továbbra is súlyos az országban. Több mint 3500 beteget ápolnak kórházban. 
Igor Matovic kormányfő bejelentette, hogy a február 3-án detektált esetekből származó mintákat letesztelve arra 
jutottak, hogy a fertőzések 71%-áért a brit mutáns a felelős. 
 
Koronavírus Szlovákiában: Február 13-tól kezdik beoltani a tanárokat 
Marek Krajčí egészségügyi miniszter bejelentette, hogy február 13-tól megkezdik a tanárok beoltását a koronavírus-
fertőzés ellen. Közlése szerint az Oktatásügyi Minisztérium összeállítja az óvónők, alsótagozatos pedagógusok és a 
középiskolák utolsó évfolyamát oktató tanárok névsorát. Mintegy 40 ezer pedagógusról van szó. Az előzetes elképzelés 
szerint a tanárok oltása hétvégi napokon valósul majd meg. A miniszter már korábban is jelezte, hogy az AstraZenecától 
érkező vakcinával elsősorban az 55 év alatti tanárokat oltanák be. 
 
Több pénzt adnak a munkahelyek megmentésére Szlovákiában 
Elsősegély++ névvel meghosszabbítják és kibővítik Szlovákiában a munkáltatók és önálló tevékenységet folytatók 
számára létrehozott, a munkahelyek megtartását célzó segélyprogramot, melyet az erre jogosultak június 30-ig vehetik 
igénybe. Kibővítik az igénylők körét, már az önálló kereseti tevékenységet folytatók is élhetnek a támogatásokkal. 
Magasabbak lesznek a hozzájárulások is. A cégek a február 1-je előtt felvett alkalmazottaikra is igényelhetnek 
bértámogatást. A támogatás összege a bevételek csökkenésétől függ majd. A legalacsonyabb támogatás összege 270-
ről havi 330 euróra nő. Akiknek a bevételei több mint 80%-kal csökkentek, a maximális támogatás összege az eddigi havi 
810-ről 870 euróra nő. Ez az állam számára havi 40 millió eurós többletkiadást jelent majd. Az Elsősegély projektre a 
2020 márciusa és 2021 júniusa között fordított összeg eléri az 1,667 milliárd eurót. 
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5,8 százalékkal esett vissza 2020-ban a szlovák gazdaság 
2020-ban 5,8 %-kal esett vissza a szlovák gazdaság teljesítménye az előző, 2019-es esztendőhöz képest. A világjárvány 
számlájára írható visszaesés enyhébb, mint a 9-12 %-os visszaesés, mint amiről tavaly a pesszimistább becslések szóltak. 
Eduard Heger pénzügyminiszter szerint a viszonylag jónak tekinthető szlovákiai eredményeket főként a munkaerőpiac 
stabilitása eredményezte. A stabil munkaerőpiac pedig elsősorban az ipari termelőknek köszönhető, akik 2020-ban nem 
kényszerültek nagy elbocsátásokra. Mivel a szlovák gazdaság függ a külföldi partnerek helyzetétől is, a gazdasági 
visszaesést nagyrészt a befektetések elmaradása okozta, valamint az, hogy zsugorodott a raktárkészletre történő 
gyártás. A járvány második hulláma enyhébb hatással bír a szlovák gazdaságra, még úgy is, hogy az egészségügyi 
helyzet sokkal súlyosabb. Eduard Heger idén 4,3 %-os, 2022-ben pedig 3,9 %-os gazdasági növekedésre számít. 
 
Biztató külkereskedelmi adatok Szlovákiában 
2019-hez viszonyítva, 2020-ban az éves kivitel 6%-ot csökkent, összértéke 75,5 milliárd euró. A behozatal is csökkent 
8,2%-kal, elérve a 72,8 milliárd eurót. Így a külkereskedelmi többlet 1,7 milliárddal nagyobb lett, 2,7 milliárd euró. Az EU-
ba irányult a kivitel 78,4%-a, itt a csökkenés 7,3%-os, az EU-ból származó behozatal pedig 5,8%-ot csökkent, ez a teljes 
behozatalnak a 67,1%-a. A nem EU-ba irányuló export csupán 1,2%-kal csökkent (a teljes export 21,6%-a), az import 
pedig 12,7%-kal (a teljes behozatal 32,9%-a). Az autóipar tette ki a kivitel 64%-át, és a behozatal 50,6%-át. A decemberi 
külkereskedelmi mérleg 2015 után került újra pozitív tartományba, a kivitel elérte a 6,5 milliárd eurót, ami 12,5% éves 
bővülést jelent, a behozatal 9,6%-kal nőtt, és meghaladta a 6,3 milliárd eurót. 
 
A szlovákiai lakosság fele kevesebb, mint 830 eurót keres havonta 
A szlovákiai dolgozók fele havonta kevesebb mint 830 eurót kap a munkáltatójától. A szlovákiai országos átlagfizetés 
összege tavaly bruttó 1081 euró volt, ami azt jelenti, hogy a szlovákiai dolgozók 50 százalékának nettó bére nem érte el 
a 830 eurót. A szlovákiai lakosok egytizedének az alapfizetése nem éri el a bruttó 714 eurót, a havi nettó bérük 572 euró 
alatt van. A bérek terén igen nagyok az eltérések az egyes régiók között. A régiók középértékeit tekintve Pozsony megye 
Szlovákia más régióihoz képest szinte egy másik ország. A fővárosban és környékén az alkalmazottak csupán 50 
százaléka esetében nem éri el az alapbér az 1500 eurót, a többi régióban viszont jóval alacsonyabbak az átlagfizetések.  
 
FORRÁS: 
https://korkep.sk/ 
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Szlovénia 

 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában február 9-én 44 500 teszt alapján 1439-cel 175 796-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt 13 
beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3667-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 864-en 
vannak kórházban, 160-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 14 ezer. 8 százalékkal esett vissza a heti új 
esetek számának átlaga, és csökkent a kórházban kezelt betegek száma is, ez pedig már megközelíti azt a határt, amely 
alapján a szlovén kormány ismét enyhíthet a járványügyi intézkedéseken. A kormány február 5-i döntése szerint az 
ország egész területén kinyithattak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók, a dolgozókat 
pedig hetente kell tesztelni az új koronavírusra. 
 
A szlovén kormány visszavonta az ingázókra vonatkozó rendeletét 
A szlovén kormány visszavonta február 5-én azt a rendeletét, amely szerint az ingázó külföldi munkások csak negatív 
koronavírus-teszttel léphetnek be az országba, és hetente teszteltetniük kell magukat. Az intézkedés egy napig sem volt 
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érvényben. A szigorítás főleg azokat a szlovéneket érintette hazatéréskor, akik Ausztriába, Olaszországba járnak 
dolgozni naponta, de azokat a külföldieket is, akik Szlovéniába. 
 
Az első három évfolyam újra járhat iskolába Szlovéniában 
Az első három évfolyam újra járhat iskolába Szlovéniában, kinyithattak az óvodák is február második hetétől. A 
koronavírus-teszt a tanároknak minden héten kötelező, kivéve azoknak, akik már egyszer felgyógyultak a betegségből. 
A szlovén kormány abban bízik, hogy az ország hamarosan a pirosról átléphet a narancssárga szintre: amelynek 
megfelelően az összes általános iskolás diák visszamehetne a tantermekbe, valamint felsőbb évfolyamokon a vizsgákat, 
egyetemeken pedig a szemináriumokat korlátozott létszámmal, de személyesen tarthatnák. 
 
Szlovénia: az összes síterep kinyithatott a hétvégétől 
A szlovén kormány február 4-i rendelete szerint február 6-tól az összes síterep üzemelhet az országban. A síeléshez 
Szlovéniában továbbra is 24 óránál nem régebbi negatív tesztet kell felmutatni. Február 6-án az összes régió összes 
pályája megnyithatott, amennyiben az üzemeltetők úgy döntöttek. A rendelkezés február 12-ig marad érvényben, 
meghosszabbításáról a héten döntenek. 
 
Szlovénia kereskedelmi mérlege többlettel zárt 2020-ban 
Szlovénia kereskedelmi mérlege 850,3 millió euró (1,0 milliárd dollár) többlettel zárt 2020-ban az előző évi 563,5 millió 
eurós hiányhoz képest, mivel az import gyorsabban esett, mint az export. Az export 2,0%-kal csökkent, 32,9 milliárd 
euróra, míg az import 6%-kal 32 milliárd euróra csökkent. Az Európai Unió volt Szlovénia a fő kereskedelmi partnere 
2020-ban, az export értéke elérte a 22 milliárd eurót, míg az import értéke 21,6 milliárd eurót tett ki. 
 
Az EBB 2020-ban 20%-kal növelte Szlovéniában a beruházásokat 
Az Európai Beruházási Bank (EBB) 2020-ban 20% -kal 221 millió euróra (266 millió dollárra) növelte a szlovén gazdaságba 
történő befektetéseit. Az Európai Beruházási Alap (EBA) tavaly 33 millió eurót fektetett be Szlovénia gazdaságába, így 
az országban az EBB-csoport által nyújtott kölcsönök, tőke és garanciák összértéke 254 millió euróra nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://www.origo.hu/ 
https://seenews.com/ 
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Európai Unió 

 
Megjött az európai minimálbér-ranglista 
2021 januárjában Luxemburgban, Írországban és Hollandiában volt legmagasabb a minimálbér az Európai Unión belül, 
míg Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a legalacsonyabb. Az adatok értelmezését azonban egy sor dolog 
nehezíti. Az alábbi látványos ábrán látszik, hogy óriásiak a különbségek a minimálbérek között Európában. A luxemburgi 
2202 eurós legkisebb keresetnek alig több, mint hetede a bolgár 332 eurós. 
 
Fehér Ház: Amerika felülvizsgálja az EU-ra kivetett vámokat 
Az Egyesült Államok kormánya felülvizsgálja az Európai Unióból érkező termékekre kivetett vámokat - jelentette be a 
Fehér Ház pénteken. Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió amerikai nagykövete január 27-én felszólította Joe Biden 
elnököt, hogy a kormánya haladéktalanul vizsgálja felül az európai fémre és alumíniumra kivetett importvámokat, és a 
repülőgépgyártók támogatásával kapcsolatos viták rendezését is kérte. "Tudom, hogy a kereskedelmi tarifák kérdése 
napirenden van, a felülvizsgálatuk jelenleg is zajlik" - mondta a Fehér Ház sajtóreferense, Jen Psaki. 
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Európa csatát nyert egy szuperhatalommal szemben, de az elektromosautó-háború még csak most kezdődik 
Bár Kína továbbra is a világ legnagyobb autópiaca, az egyre bővülő elektromosautó-piacon tavaly már Európa vette át a 
vezető szerepet. Több érdekes trend is kiolvasható a tavalyi értékesítési adatokból, például az is, hogy a hagyományos 
autógyártók elektrifikációs erőfeszítései kezdenek célba érni, hiszen tavaly már nem a Tesla egyik modelljéből adták el 
a legtöbbet az európai piacon. 
 
Az EU új rendszerében az is visszakövethető, a konzervhalat melyik hajó fogta ki 
Mielőtt a frissen kifogott hal eljut az asztalunkig, hektikus utat kell megtennie egy bonyolult ellátási láncon keresztül, 
amely néha az egész bolygóra kiterjed. Mennyit tudunk a hal eredetéről, amit megeszünk? És honnan tudjuk, hogy 
bízhatunk a biztonságosságában és minőségében?  
 
Geopolitikai fordulatot hozhat az uniós Green Deal 
A héten az Európai Külügyi Tanács nevű elemzőintézet publikálta a jelentését az unió ambiciózus Zöld Fordulat Tervének 
geopolitikai hatásairól. A Zöld Fordulat célja az, hogy fenntarthatóvá tegyék Európa gazdaságát és átalakítsák a 
kontinens energiaellátását. Ennek pedig lehetnek nemvárt geopolitikai mellékhatásai is. 
 
Akár már idén megindulhat a növekedés az európai gazdaságban, megszólalt Lagarde 
Mihamarabb végre kell hajtani a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítását célzó európai uniós 
pénzügyi csomagot, az újraindítási alap tervszerű végrehajtása ugyanis akár már ebben az évben növekedési pályára 
állíthatja az európai gazdaságot - jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke Brüsszelben 
hétfőn. 
 
Ursula von der Leyen: A közös vakcinabeszerzés az egyetlen út, de követett el az EU hibákat 
Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg 
bírálatot kapott az Európai Bizottság, de ugyancsak kritikával illették a képviselők a gyógyszergyártó cégeket. A jelenlegi 
helyzet szerint eddig 26 millió oltóanyagot sikerült eljuttatni a lakossághoz, a cél az, hogy nyár végére sikerüljön átoltani 
az európaiak 70 százalékát.  
 
FORRÁS:  
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FÁK-térség 

 
Oroszország csaknem 2000 milliárd forintot költene szociális támogatásra   

A Reuters két meg nem nevezett orosz kormányzati forrásból kapta azt az információt, hogy a Kreml egy legalább 500 

milliárd rubelnyi, forintban majdnem 2000 milliárdnak megfelelő szociális támogatáscsomagot akar létrehozni. A 

hatalmas állami támogatásnak az az oka, hogy az életminőség jelentősen csökkent a koronavírusnak, a rubel 

zuhanásának és az olajár ingadozásának köszönhetően, az őszi elnökválasztás pedig egyre közeleg.  

 

Duplázta aranyexportját Oroszország tavaly 

Oroszország megduplázta aranyexportját tavaly, 320,2 tonna aranyat adott el külföldön, 18,5 milliárd dollár értékben az 

orosz statisztikai hivatal adatai szerint. Messze a legnagyobb vásárló Nagy-Britannia maradt, tavaly 16,9 milliárd dollár 

értékben 289,5 tonna aranyat importált Oroszországból. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az arany ott is marad, hiszen 

Nagy-Britannia az arany egyik legnagyobb elosztóhelye és tárolója a világon. 
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Oroszország szerint a német titkosszolgálat segítette Putyin kihívóját 

A német titkosszolgálatok valószínűleg segíthettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnak az általa Vlagyimir 

Putyin tulajdonának mondott "gelendzsiki palotáról" szóló film felvételében - közölte Szergej Lavrov orosz 

külügyminiszter február 7-én, hétfőn kiadott állásfoglalásában. Az orosz diplomácia vezetője bejelentette, hogy az 

ügyben a moszkvai külügyminisztérium magyarázatért fordul Berlinhez. 

 

Bebetonozták Oroszország „stabil” hitelminősítését 

Változatlan stabil kilátással megerősítette Oroszország hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek 

befektetési ajánlású „BBB” osztályzatát a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban 

bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy a „BBB” besorolás tükrözi Oroszország hiteles és következetes 

szakpolitikai keretrendszerét és az erőteljes külső pénzügyi egyensúlyi helyzetet. 

 

A kirgizek 85%-a érzi magát boldognak egy felmérés szerint 

A Gallup International Association tag M-Vektor közvéleménykutató vállalat felmérése alapján a kirgiz lakosság 85%-a 

érzi magát boldognak. Kirgizisztán továbbá bekerült az 5 legoptimistább lakosságú ország közé a világon, ugyanis a 

válaszadók 67%-a vélekedett úgy, hogy 2021 az előző évhez képest jobb lesz.  

 
FORRÁS: 

https://vg.hu/  
https://www.napi.hu/  
https://www.index.hu  

https://www.portfolio.hu  

https://regnum.ru/ 
 

Kína 

 
Koronavírus: nem találtak egyetlen új esetet sem Kínában 
A Kína északi területeit érintő járványhullám tavaly március óta a legsúlyosabb volt az ország szárazföldi részén, 
januárban a napi esetszám gyakran száz fölé emelkedett. Szigorú helyi intézkedéseknek - egyebek mellett egyes 
területek lezárása, központi karantén és széles körű tesztelés - köszönhetően azonban februárra sikerült jelentően 
mérsékelni az új fertőzöttek számát. 
 
Kínos kérdések is szóba kerültek Biden és a kínai elnök első beszélgetésén 
Joe Biden új amerikai elnök megválasztása óta először beszélt szerda este telefonon kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, 
akinek felvetette aggályait bizonyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban is. A Fehér Ház közleménye szerint Joe 
Biden szóvá tette Kína kemény hongkongi fellépését, az emberi jogok súlyos megsértését a muszlim ujgur kisebbséggel 
szemben, valamint az egyre asszertívebbé váló térségbeli, például Tajvan elleni akciókat. 
 
Magyar fejlesztésű okos parkolási rendszer valósul meg három kínai városban 
Lezárta újabb kínai projektjének akvizícióját az EPS Global Zrt., így már három kínai városban is kínai-magyar közös 
együttműködésben valósulhat meg a magyar fejlesztésű okos parkolási rendszer. Az új projektváros, Zhangjiakou az 
egyik kiemelt rendezési helyszíne a 2022-es téli olimpiai játékoknak. A tranzakciót az EXIM Exportösztönző 
Magántőkealapot kezelő GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő menedzselte szoros együttműködésben az EPS 
szakembereivel.  
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
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Törökország 

 
A napi új igazolt fertőzések száma Törökországban 
Február 10-én egy nap alatt 95-en estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a betegség következtében elhunytak száma 
27 093-ra emelkedett. Egy nap alatt 135 867 tesztet végeztek, az újonnan diagnosztizált betegek száma 8 642, a járvány 
kitörése óta regisztrált fertőzöttek száma 2 556 837, és jelenleg 84 459 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Törökország szívesen tesztelné vakcináját Magyarországon 
Törökország, a járványhelyzettől függően, örömmel fogadná a saját fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinája 
tesztelésének harmadik, klinikai fázisában Magyarország szakmai és tudományos együttműködését - jelentette ki 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 8-án Ankarában, Fahrettin Koca török egészségügyi miniszterrel 
folytatott megbeszélése után. Törökországban 16 oltóanyag fejlesztése zajlik, amelyek közül a legelőrehaladottabb 
állapotban lévő tesztelése hamarosan a második klinikai fázisba ér, három-négy hónap múlva pedig a harmadik fázis is 
megkezdődhet. 
 
A Turk Eximbank 50 milliárd dollár finanszírozást biztosítana az exportőröknek 
A Török Eximbank célja, hogy exporttámogatását 11%-kal növelje az előző évhez képest, mely 2021-ben meghaladja az 
50 milliárd dollárt. Az előrejelzések szerint a bank exporttámogatási aránya idén 27,7%-ra emelkedik, a bank 
eszközállománya a kilencedik a szektorban. 
 
A török repülőterek utasforgalma 5,2 millióra csökkent januárban  
A törökországi légi utasok száma - ideértve a tranzit utasokat is - 5,2 millió volt idén januárban. Az érték 63%-kal esett 
vissza az előző év azonos hónapjához képest. 2020. januárjához képest a belföldi utasok száma 57%-kal, 3,4 millióra 
csökkent, míg az egy évvel korábbinál 70%-kal kevesebb, azaz 1,8 millió utas vette igénybe a nemzetközi járatokat. 
 
FORRÁS: 
https://www.hurriyetdailynews.com/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/ 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Nagy ugrásra készül idén az Aldi - itt az amerikai terv 
Nagy lépéssel akarja bővíteni bolthálózatát az Aldi az Egyesült Államokban rárepülve arra, hogy a koronavírus-járvány 
nyomán ott is felpörgött az élelmiszer-áruházak forgalma. Az Aldi bejelentette, hogy idén százzal fogja bővíteni az 
Egyesült Államokban bolthálózatát - adta hírül a CNN. A német kiskereskedelmi láncnak jelenleg kétezer áruháza van 
az USA 37 államában. Az új boltokat Arizona, Kalifornia, Florida államokban és az ország északkeleti régiójában nyitják 
meg. Az Aldi jó úton jár afelé, hogy 2022 végére a Kroger és a Walmart után a harmadik legnagyobb áruházlánccal 
rendelkezzen az országban. Ez 2500 boltot jelent. 
 
Az USA-ban 20%-ra csökkent a hagyományos személyautók piaci részesedése 
A SUV-ok előretörése Európában is igen látványos, de a trend az Egyesült Államokból indult, ahol a városi terepjárók 
mellett a platós kisteherautók is komoly szeletet hasítanak ki az autóeladásokból.   
 
Meg akarta vesztegetni Trumpot a német kormány 
A német kormány mintegy egymilliárd eurós (csaknem 358 milliárd forintos) pénzügyi támogatást helyezett kilátásba 
még Donald Trump kormányzatának azzal a céllal, hogy Washington hagyja az Északi Áramlat 2 akadálytalan 
megépítését – írja a Szabad Európa angol nyelvű kiadása. Az Egyesült Államok ugyanis azzal fenyegetőzött, hogy 
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gazdasági büntetőintézkedésekkel sújtja az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték megépítésében 
részt vevő cégeket. 
 
Mintegy hárommillió gyermek kapta el a koronavírust Amerikában 
Egyre több gyermek fertőződik meg a koronavírussal az Egyesült Államokban, számuk a járvány kezdete óta már több 
mint 2,93 millió – ismertette a Hszinhua kínai hírügynökség az Amerikai Gyermekgyógyász Akadémia és a 
Gyermekkórházak Szövetségének adatait kedden. 
 
Másfél millió munkahelybe kerülne a minimálbér emelése az USA-ban 
A minimálbér óránkénti 15 dollárra (mintegy 4500 forintra) emelése jelentősen mérsékelné a szegénységet és növelné 
az alacsony jövedelmű munkavállalók millióinak keresetét, ugyanakkor fokozná a szövetségi költségvetési hiányt és 
visszavetné az általános foglalkoztatottságot – áll az amerikai Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) hétfőn 
közzétett tanulmányában. A jelenlegi amerikai szövetségi minimálbér 7,25 dollár óránként, ami 2009 óta nem változott. 
 
Jól halad az oltási kampány az USA-ban 
Az Egyesült Államokban több mint 32 millió ember kapta meg már legalább az első koronavírus elleni oltást – derült ki 
az amerikai betegségmegelőzési és -ellenőrzési központ (CDC) hétfőn közzétett oltási adataiból. Ez az ország 
lakosságának nagyjából 10%-a. 
 
Gyorsan terjed az Egyesült Államokban a koronavírus brit variánsa 
Gyorsan terjed az Egyesült Államokban a koronavírusnak az a változata, amely először Anglia délkeleti részén bukkant 
fel, vagyis a brit variáns – írta meg az MTI, hogy a Hszinhua kínai hírügynökség a CNN amerikai hírcsatornára hivatkozva 
mit adott hírül. 
 
Fegyvervásárlási lázban égnek az amerikaiak 
Több mint kétmillió fegyvert adtak el januárban az Egyesült Államokban, amely 80 százalékos növekedést jelent az előző 
év azonos időszakához képest – áll a The Washington Post című napilap elemzésében, amelyet a szövetségi 
fegyvertartási adatbázis alapján készítettek. 
 
Bevetik az oltáshoz a hadsereget Amerikában 
A koronavírus elleni oltóanyag szétosztásához aktív szolgálatban lévő több mint ezer amerikai katona bevetését hagyta 
jóvá pénteken az amerikai védelmi minisztérium. Andy Slavitt, az amerikai kormány koronavírus elleni 
munkacsoportjának rangidős tanácsadója sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az első kontingens tíz napon belül érkezik 
meg a járvány által különösen erősen sújtott Kalifornia oltási központjaiba.     
 
Biden: Amerika többé nem huny szemet Oroszország tevékenységei felett 
Az Egyesült Államok többé nem huny szemet Oroszország tevékenységei felett – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök 
csütörtökön a kormányzat külpolitikai törekvéseit vázoló beszédében. Biden elmondta, hogy előző héten folytatott 
telefonbeszélgetésük során ezt közölte Vlagyimir Putyinnal. Utalt arra, hogy az orosz elnököt tájékoztatta egy sor 
amerikai aggodalomról. 
 
FORRÁS:  
www.napi.hu 
www.index.hu 
www.vg.hu 
www.kitekinto.hu 
www.mandiner.hu 
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Kanada 

 
Kanada 2022-ig meghosszabbítja az óceánjárók tilalmát 
A súlyosbodó koronavírus-járvány miatt Kanada 2022 februárjáig meghosszabbította a tengerjáró hajók belépésére 
vonatkozó tilalmát. Ez olyan, népszerű utazási célpontokat is érint, mint a Szent Lőrinc-folyó és Brit Columbia 
tartomány. 
 
Koronavírus – a korlátozások ellenére újra kinyitnak az üzletek és az éttermek Kanadában 
Megelégelték a torontói éttermek, kávézók, fodrászszalonok, edzőtermek és kisebb üzletek tulajdonosai azt, hogy zárva 
kell tartaniuk, mivel a kormány két hónapja nem nélkülözhetetlen kategóriába sorolta mindannyiukat. 
 
FORRÁS: 
www.turizmus.com 
www.liner.hu 
 

Latin-Amerika 

 
Koronavírus adatok Latin-Amerikából 
A régióban továbbra is Brazíliában szűrték ki a legtöbb fertőzöttet, több mint 9,6 millió főt. Kolumbia áll a második 
helyen 2,1 millió esettel, majd Argentína és Mexikó következik 2 illetve 1,9 millió regisztrált Covid-beteggel. A járvány 
tovább tombol Brazíliában napi 60 ezer új esettel, de Mexikóban (10 ezer) is sok új beteget szűrnek ki naponta. A 
halálozás tekintetében is Brazília áll az első helyen 234 ezer fővel, majd Mexikó következik 168 ezer halottal. A közép-
amerikai országokban mindenhol napi ezer fő alatt van a napi új fertőzöttek száma.  
 
Mexikóban sürgősséggel engedélyezték a kínai CanSino y Sinovac oltóanyagok használatát 
Mexikóban eddig a lakosság 1%-át oltották csak be a koronavírus ellen és egy hónapja semmilyen oltóanyagot nem 
kaptak. Ezért két oltóanyag alkalmazását is sürgőséggel engedélyezték a COVID járvány elleni védekezés érdekében. 
Miután a két kínai oltóanyag megkapta a Cofepris engedélyét, a mexikói hatóságok bejelentették, hogy másnap máris 
kétmillió CanSino oltás érkezik az országba. Az oltóanyagot idős emberek beoltására használják majd fel az orvosok 
immunizálását követően. Az idősek számára az oltási kampány február 14-én indul az országban.  
 
Hamisított oltóanyagok 150 dollárért: Mexikó harcol a csalások ellen a járvány idején  
A hatóságok nagy erőkkel nyomoznak olyan honlapok ellen, melyek hamisított oltóanyagokat árulnak Pfizer, Moderna 
y AstraZeneca néven. A hamis oltóanyagot az interneten megrendelők az átutalást követően vagy vízzel teli fiolát 
kapnak kézhez, vagy nem érkezik semmi. Mexikóban jelenleg nem érhető el oltóanyag, a leggazdagabbak az Egyesült 
Államokba utaznak át magukat beoltatni.  
 
FORRÁS: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
https://elpais.com/mexico/  
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Márciusban rajtolhatnak el a magyar fejlesztéssel épülő híd munkálatai a Zambia-Kongó határon 

Történelmi jelentőségű beruházás kivitelezése indulhat el Afrikában márciusban, ugyanis ünnepélyesen aláírták a 

Luapula-folyó felett épülő határhíd és a hozzá tartozó úthálózat projektjének megvalósításáról szóló megállapodást és 

ütemtervet az érintett zambiai és kongói kormányok képviselői, indulhat a projekt – számol be a Lusaka Times. 
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Az EU 9,7 M EUR értékben finanszírozza Ghána áramhálózatának fejlesztését 

Az Európai Unió a francia fejlesztési ügynökségen keresztül 9,7 M EUR értekben támogatja a ghánai áramelosztó 

vállalatot (GRIDCo) a Ghána és Burkina Faso közötti interkonnektor fejlesztése érdekében. A munkálatoknak 

köszönhetően javulhat az észak-ghánai régió áramellátottsága és a Burkina Fasoba irányuló áramexport is.  

 

14 M USD értékű agrártámogatást kap Dél-Szudán  

Az Afrikai Fejlesztési Bank 14 M USD értékű támogatást nyújt Dél-Szudánnak, melyet az ország a mezőgazdaság 

fejlesztése érdekében használhat fel. A támogatás célja a termelékenység javítása és ez által közel 20 ezer farmer család 

bevételének növelése a középső és keleti Equatoria és Jonglei államokban. 

 
Három hétre leáll a ghánai törvényhozás a COVID-19 fertőzések miatt   

Alban Sumana Kingsford Bagbin, a ghánai parlament házelnöke bejelentése értelmében 3 hétre felfüggesztik a 

törvényhozás üléseit. A 275 parlamenti képviselő közül 17-en bizonyultak fertőzöttnek, továbbá a közel félezer fős stáb 

közül 151-en kapták el a fertőzést.  

 
Izraelben beoltják az illegális határátlépőket és a menedékkérőket is 
Tel-Aviv önkormányzata elindítja a külföldi állampolgárok koronavírus elleni ingyenes beoltását, ezzel az Izraelben élő 
menedékkérők és a dokumentumok nélkül élő illegális határátlépők is megkaphatják a vakcinát – adta hírül a főváros 
vezetése. 
 
Továbbra is sok a fertőzés Izraelben a magas oltottsági arány ellenére 
Elsőként a hadseregen belül érik el a közösségi immunitást. A magas oltottsági arány ellenére is sok a koronavírus-
fertőzés Izraelben – jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja kedden. Az új fertőzöttek magas száma miatt 
csütörtökig zárva maradnak az oktatási intézmények, és akkor is csak a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák első 
négy osztálya nyílik meg, és csak a kevésbé fertőzött zöld és sárga településeken, ami jelenleg az ország mintegy ötödét 
jelenti. A nyitás részleteiről, a csoportok nagyságáról, az oktatásra vonatkozó járványügyi korlátozásokról a koronavírus-
járvány ügyeivel foglalkozó kabinet fog dönteni, amelyet kedd délutánra hívtak össze. 
 
Hiába oltásbajnok Izrael, ott is nagy a baj és még nagyobb lehet 
Izrael kivívta a világ többi országának csodálatát azzal, milyen szédítő tempóban kezdte meg az ország lakosságának 
beoltását a koronavírus-fertőzés ellen, ám ez messze nem jelenti azt, hogy a járvány kezelése sínen lenne. A január 
például rekord közeli halálozást hozott. 
 
Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból 
„Egy héten belül megkezdik a második iráni vakcinával kapcsolatos kísérleteket" – közölte Maszúd Szulejmáni, az iráni 
oltási bizottság tagja. A Razi Cov Pars nevű védőoltást az agrárminisztériumhoz tartozó Razi Vakcina- és Szérumkutató 
Intézetben fejlesztették ki. Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint Iránban, a közel-keleti térség koronavírus által 
leginkább sújtott országában a SARS-CoV-2 nevű vírus eddig közel 1,5 millió embert fertőzött meg, és több mint 58,5 
ezer ember halt bele az általa okozott Covid–19 betegségbe. 
 
Atomfegyverrel fenyegetőzik Irán 
Atomfegyver fejlesztésével fenyegetőzött az iráni kormány kedden. Mahmúd Alavi hírszerzési miniszter az állami 
televízióban közölte, hogy Irán nukleáris fegyver fejlesztésébe kezdhet, ha az országgal szembeni szankciókat nem 
oldják fel. Teherán korábban többször hangsúlyozta, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál, Irán 
legfelsőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah pedig korábban fatvát, azaz vallásjogi döntést is hozott, 
amelyben tilosnak minősítette az ilyen jellegű fegyvereket. Alavi kijelentése az AP amerikai hírügynökség szerint ritka 
megnyilvánulás az iráni atomprogram békés jellegét következetesen hangoztató iráni vezetéstől. 
 
Dubaj nem korlátozott és beengedte a turistákat, most elszabadult a járvány 
Az Egyesült Arab Emírségekben már napi 4000 körüli új fertőzöttet jelentenek, ami hatalmas növekedés a korábban 
talált koronavírusosok számához képest. A CNN cikke szerint a kórházak már egyre nagyobb nyomás alatt vannak, ezért 
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hamarosan lépniük kell az emirátus vezetőinek. Dubaj eddig nem korlátozta a turistaforgalmat sem – mindössze negatív 
tesztet kell bemutatni –, mert a város bevételeinek jelentős része turizmusból származik. 
 
Bár a kereslet még nem, de az olajárak visszakapaszkodtak a járvány előtti szintre 
A koronavírus járvány pusztító volt az kőolajipar számára. Tavaly szinte nullára csökkentette az olaj árát, és emellett 
körülbelül 1 milliárd hordónyi eladatlan készlet halmozódott fel. Az utazási korlátozások következtében a légitársaságok 
üzemanyag iránti kereslete esett vissza a legdrámaiabban. Az olajpiacon tovább szűkült a rés a kínálat és a kereslet 
között, miután Szaúd-Arábia jelezte, hogy februárban és márciusban a nagy kőolajexportáló országok 
megállapodásában szereplő vállalásánál is nagyobb mértékben fogja vissza a kitermelést. 
 
Sosem látott változások mennek végbe a Közel-Kelet egyik legerősebb államában 
Igazságügyi reformcsomagot jelentett be Mohamed bin Szalmán, szaúdi koronaherceg. A lépés jól illeszkedik az évek 
óta tartó gazdasági és társadalmi reformok sorába, amelyek célja a közel-keleti ország modernizálása - írja a CNBC. A 
most beharangozott igazságügyi reform kodifikált jogrendszer kialakítását tenné lehetővé Szaúd-Arábiában, amely 
nagy lépés lenne a jelenleg tisztán iszlám jogrendszert alkalmazó országban. 
 
Ezrek tüntettek Tunéziában 
Ezrek tüntettek az észak-afrikai Tunézia fővárosában, többen összecsaptak az egyenruhásokkal. A tiltakozók szerint a 
rendőri túlkapások az elmúlt időszakban veszélybe sodorták a 2011-es forradalom során kivívott szabadságjogokat. A 
hatóság emberei kordonokkal zárták körül a belvárost, autósok, de gyalogosok sem mehetnek be. Január közepe óta 
folyamatosak a megmozdulások Tunéziában, az emberek a romló gazdasági helyzet és a koronavírus-járvány hatásai 
miatt vonultak az utcákra. 
 
Nemzetközileg elfogadott kormánya alakulhat Líbiának 
Rövid időre fellélegezhet Líbia. Az ENSZ égisze alatt tartott genfi tárgyalásokon sikerült megválasztani az észak-afrikai 
ország miniszterelnökét és a háromtagú elnöki tanácsot. A politikai és törzsi vezetőkből álló 74 fős Párbeszéd Fóruma 
listás szavazáson dönthetett az átmeneti vezetésről, amely a decemberi választásokig fogja irányítani a 6 éve 
kettészakadt országot. Nem véletlen, hogy a csúcsvezetők is ebből a két félből érkeztek. 
 
Betonfallal és szögesdróttal csalogatja a turistákat Egyiptom 
Betonfal mellett szögesdrótos fémkerítés is védi mostantól a turistákat az egyiptomi Sarm-es-Sejkben, a Sínai-félsziget 
déli csücskén. Az üdülőhely köré a sivatagban felhúzott 36 kilométer hosszú biztonsági fal célja Egyiptom turizmusának 
újjáélesztése. Egyiptom egyik fő bevételi forrása a turizmus, az utóbbi tizenöt évben súlyos csapásokat szenvedett: a 
terroristák utasszállító repülőket és bombákat is felrobbantottak már itt. 
Biden kormánya leveszi a jemeni lázadókat a terrorszervezetek listájáról 
Az amerikai külügyminiszter értesítette pénteken a washingtoni kongresszust arról, hogy humanitárius okból törölni 
akarja a jemeni húszi lázadókat azoknak a csoportoknak a listájáról, amelyeket az Egyesült Államok terroristának tart, 
és ezt gyorsan meg is tenné. Biden kormánya már korábban bejelentette, hogy nem támogatja tovább Szaúd-Arábia 
háborúját a jemeni húszikkal szemben és nem ad el több fegyvert a szaúdi kormánynak. 
 
Mars körüli pályára állt az első arab űrszonda 
Megérkezett kedden a Marshoz és a vörös bolygó körüli pályára állt az Egyesült Arab Emírségek első marsszondája, 
amely hét hónapig tartó útján 494 millió kilométert tett meg. „Újra létrejött a kapcsolat az Amal (Remény) űrszondával. 
A Mars körüli pályára illeszkedés befejeződött” – közölte Mohamed bin Rasid az űrközpont (MBRSC) tudósa. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zéland már lemondott a turizmus idei újraindításáról 
Noha Új-Zéland a COVID-19 vírus elleni küzdelemben elért sikerei lehetővé tette, hogy az országban feloldják a 
korlátozásokat, a határok 2021 nagy részében még zárva maradhatnak. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint a 
határok zárva tartásának oka a vírus elleni oltások globális bevezetése körüli bizonytalanság. A Pfizer – BioNTech 
vakcina hatósági jóváhagyása már a jövő héten megadható, bár az első oltások az első negyedév végére érkeznek az 
országba. A tömeges immunizálás várhatóan csak az év közepén kezdődik. Ardern azt is megerősítette, hogy az 
ország fenntartja az utazási buborékokat a szomszédos Ausztráliával és más csendes-óceáni nemzetekkel – írja a 
Lonely Planet. 
 
Új-Zéland februártól ismét fogad menekülteket 
Februártól ismét fogad menekülteket Új-Zéland, csaknem egy évvel azután, hogy lezárták előttük az ország határait 
a koronavírus-járványra tekintettel - jelentették be a helyi hatóságok pénteken. A tájékoztatás szerint februárban 35, 
június 30-ig pedig 210 menekültet fogadnak be. Az érkezőknek 14 napot karanténban kell tölteniük. Jacinda Ardern 
kormánya 1000-ről 1500-ra emelte az évente befogadható menekültek számát, tavaly márciusban azonban a 
koronavírus-járvány kitörése miatt - kisszámú kivételtől eltekintve - lezárták az ország határait előttük. 
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