
 

 
 

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 

 
Az EU és a WHO támogatja a nyugat-balkáni oltási folyamatot 
Az EU és a WHO több mint 7 millió értékű regionális projektet indított, melynek célja a nyugat-balkáni országok oltási 
mechanizmusának biztonságossá és hatékonnyá tétele. A támogatás keretében segítenek felkészülni a térség 
országainak a Covax rendszeren és az EU-tól érkező vakcinák megfelelő fogadására és adminisztrálására, valamint 
hozzájárulnak az egészségügyi rendszer fejlesztéséhez. Albániában február 24-én 1021-gyel 103 327-re nőtt a járvány 
kitörése óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak száma 19-cel 1 715-re 
emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma továbbra is nő, jelenleg 35 303 esetet tartanak nyilván. 
 
Az albán államadósság elérte a GDP 77,8%-át 2020-ban 
Az albán államadósság 2020 végére meghaladta az 1,2 billió ALL-t, ami a GDP 77,8%-ának felelt meg. A 2019. évi 
földrengés és a 2020. évi koronavírus-járvány okozta többletkiadások miatt az adósságállomány növekedése 
meghaladta a 111,7 milliárd ALL-t (908 millió EUR).  
 
58%-kal csökkent a vendégéjszakák száma Albániában 2020 utolsó negyedévében 
Az Albániában eltöltött vendégéjszakák száma jelentősen, mintegy 58%-kal, míg a turisták száma 41%-kal csökkent 
2020. negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. A belföldi turisták száma 30%-kal, a 
vendégéjszakák száma pedig 64%-kal esett vissza. 
 
Albánia EU-harmonizált éves inflációja 0,6%-ra csökkent januárban 
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) januárban 0,6%-kal emelkedett, miután decemberben éves szinten 
1,5%-kal nőtt. A januári éves infláció növekedését az alkoholos italok és dohánytermékek harmonizált indexének 2,1%-
os, a szabadidős és kulturális szolgáltatások árának 1,6%-os, valamint az egészséghez kapcsolódó szolgáltatások árának 
1,5%-os emelkedése generálta. Havi összehasonlítás alapján az albán HICP januárban 1,5%-kal emelkedett, miután az 
előző hónapban 0,4%-kal nőtt. 
 
A koronavírus-járvány hatására fellendült az e-kereskedelem Albániában 
A koronavírus-járvány hatására jelentős mértékben fejlődött az online kereskedelem Albániában. Több mint 2000 fiatal 
munkavállaló dolgozott otthonról külföldi cégeknek a Fiverr és az Upwork felületeken, és a felmérésben résztvevő 
albánok 54%-a a korábbinál többször vásárolt online, akiknek 74%-a tervezi, hogy a járvány után is ezt a vásárlási formát 
választja.  
 
Az Albániába érkező külföldi turisták száma januárban 26%-kal csökkent 
Albániában januárban 185 329 külföldi turistát regisztráltak, ami 25,7%-os visszaesést jelent éves összevetésben. A 
belföldi turisták száma éves szinten 50,4%-kal, 220 470-re csökkent januárban. Összességében elmondható, hogy a 
belföldi és külföldi turisták összlétszáma 41,5%-kal esett vissza éves összehasonlításban, 405 799-re. Januárban 
Albániába 87 690 turista érkezett Koszovóból, 34 293 Észak-Macedóniából és 24 214 Montenegróból. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Németország meghosszabbította a határellenőrzést 
Meghosszabbították Németország Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszának fokozott 
ellenőrzését, amelyet az új koronavírus-mutációk terjedése miatt vezettek be. A határforgalom állandó ellenőrzését 

https://albaniandailynews.com/news/eu-and-who-support-vaccination-efforts-in-western-balkans
https://albaniandailynews.com/news/public-debt-amounts-for-77-8-of-gdp-during-2020
https://albaniandailynews.com/news/tourist-overnight-stays-fell-by-58-in-q4
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-slows-to-06-in-jan-732229
https://albaniandailynews.com/news/world-bank-urges-govt-to-back-e-commerce
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-down-26-yy-in-jan-732477
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/global/20210223/nemetorszag-meghosszabbitotta-a-hatarellenorzest-471192


egyelőre március 3-ig folytatják. A főszabály szerint csak német állampolgárok és Németországban élő külföldiek 
léphetnek be. Egy sor kivétel is érvényes, így nincs akadálya az áruszállításnak, és beengedik az úgynevezett 
rendszerszintű fontosságú ágazatokban - például az egészségügyben - dolgozó ingázókat is. 
 
Ötpontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca 
Ötpontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a 
rohamléptekkel terjedő vírusmutációk robbanásszerű elburjánzását, az osztrák védekezés a tesztelésre helyezi a fő 
hangsúlyt, amíg a lakosság átoltottsága nem éri el a megfelelő szintet. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter több 
fórumon is kockázatosnak nevezte a húsvétig tartó időszakot. 
 
Ausztriában több pénzt kapnak a családok, hogy leküzdjék a koronavírus-válságot 
A koronavírus-járvány negatív szociális hatásainak ellensúlyozása érdekében Ausztriában megnövelik a 
családtámogatásra szánt összegeket - jelentette be Susanne Raab ifjúsági és családügyi miniszter szerdán Rudolf 
Anschober szociális és egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Raab kiemelte, hogy a pandémia 
sok család életében egzisztenciális gondokat okozott, vagy okoz jelenleg is, ezért 50 millió euróval megemelték az 
úgynevezett "vészhelyzeti alapokat". 
 
Osztrák húsipari beruházást támogat a kormány 
Szijjártó Péter ismertetése szerint az osztrák tulajdonú Tamási-Hús Kft. 14 milliárd forintnyi beruházásához 3,5 milliárd 
forint támogatást adott a kormány, a beruházással 255 új munkahelyet teremt a cég, és létszáma 500 fölé emelkedik. A 
fejlesztéssel az itt előállított, szeletelt bacontermékek gyártási kapacitása 120 százalékkal nő, és megduplázódik a sült 
bacontermékek gyártása.  
 
Hiány van szakemberből, Bécsben egészségügyi pályára terelik a munkanélkülieket 
Az ápolás és a betegellátás területén 2030-ra további kilencezer szakemberre lesz szüksége az osztrák fővárosnak, ezért 
Bécs vezetősége úgy döntött, ösztöndíjjal segíti azoknak a munkanélkülieknek az átképzését, akik ezt a pályát választják 
– derül ki az osztrák főváros külképviseleti irodájának közleményéből. Bécs 2021-ben összesen 31,5 millió eurót 
különített el erre a célra.  
 
Melldöngetve kezd az OMV teljesen másba 
Ausztria legnagyobb zöld hidrogénüzemét akarja megépíteni az osztrák üzemanyaggyártó és - forgalmazó vállalat. Az 
osztrák OMV olaj-, gáz- és vegyipari cégcsoport úgy döntött, hogy megépíti Ausztria legnagyobb elektrolízist alkalmazó 
üzemét - és zöld hidrogén előállításába kezd. A német PV Magazine híradása szerint mindebbe a schwechati 
finomítójának területén kezdenének bele. Bécs közelében így egy 10 megawatt (MW) teljesítményű rendszer évente 
1500 tonna zöld hidrogén előállítására lesz képes. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Már Belgiumban van a brazil mutáns 
Belgiumban is megjelent a koronavírus korábbinál fertőzőbb, brazíliai változata, amelyet eddig négy ember 
szervezetében mutattak ki az országban - írta a De Standaard című helyi napilap szerdán.  A beszámoló szerint a brazil 
vírusváltozatot Belgium három városának négy különböző tesztközpontjában regisztrálták, s ezért a szakértők a 
mutáció további felbukkanására számítanak. Inge Neven, a brüsszeli egészségfelügyelet vezetője elmondta, hogy az 
első Brüsszelben azonosított fertőzött kapcsolatban állt olyanokkal, akik decemberben tértek vissza Brazíliából. Az eset 
nyomán szigorú kontaktkutatást kezdeményeztek az esetleges további fertőzöttek megtalálására. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210221/uj-akcioterv-jon-magyarorszag-viruslaborjaban-470828
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210224/ausztriaban-tobb-penzt-kapnak-a-csaladok-hogy-lekuzdjek-a-koronavirus-valsagot-471366
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/osztrak-husipar-beruhazas-allami-tamogatas.723727.html
https://index.hu/kulfold/2021/02/20/osztondij-tamogatas-euro-becs-ausztria-egeszsegugy-munkanelkuliseg-kepzes-munkaerohiany/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/klimavedelem-omv-zoldhidrogen-schwechat-beruhazas-energia.723604.html
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/global/20210217/koronavirus-mar-belgiumban-van-a-brazil-mutans-470344


Belga nyitás: kiállt a miniszterelnök a kamerák elé és elmondta, hogy március és május között négy forgatókönyv van 
Alexander de Croo belga miniszterelnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztató keretében több, egyaránt matematikai 
modelleken alapuló forgatókönyvet vázolt fel a koronavírus-járvány hosszú távú kezelésére az országban - írták a helyi 
lapok. 
 
Az illetékes holland bíróság egy hét múlva hoz döntést a helyi kijárási tilalom érvényességéről 
A holland kormány a kijárási tilalmat a polgári hatóságok rendkívüli hatásköréről szóló törvény alapján vezette be. 
Hollandiában, az éjszakai kijárási tilalom esetleges feloldásának ügyében eljáró bíróság azt közölte, további egy hétre 
van szüksége annak eldöntésére, hogy a kormánykoalíció jogosult volt-e a rendkívüli hatáskörök alkalmazására a 
koronavírus-járványban, addig azonban érvényben kell tartani a kijárási tilalmat elrendelő határozatot – jelentette a 
holland sajtó pénteken.  
 
A holland vendéglátóipari szövetség beperli az államot a lezárások miatt 
A holland vendéglátóipari szövetség (KHN) beperli az államot a koronavírus-járvány terjedését lassítani hivatott 
ágazatbéli lezárások miatt – írja a NlTimes holland hírportál. A KHN kárpótlást vár el az elmúlt hónapok kiesett forgalma 
miatt, és azt, hogy az állam engedélyezze az október óta zárva tartó vendéglátó egységek mielőbbi újranyitását. 
 
A KLM újbóli jelentős bértámogatást kap a holland kormánytól – most több, mint 200 millió eurót 
A holland kormány több, mint 210 millió euró bértámogatást ítélt meg a KLM légitársaság számára - derül ki a holland 
Munkavállalói Biztosító Intézet (UWV: UItvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) frissen közzétett adataiból. 
Bértámogatásban részesült a holland légiközlekedési ágazat több vállalata és társasága is, így a KLM fapados 
leányvállalata, a Transavia 17 millió euró támogatást kapott, míg az amszterdami Schiphol repülőtér pedig 22 millió 
eurót. A KLM ezúttal érezhetően kevesebbet kapott, mint az előző támogatási fordulókban, amikor is az első két 
támogatási körben a társaság egyenként kb. 300 millió eurós csomagban részesült. További nagyobb összegű 
bértámogatást kapott a Holland Casino (35 millió euró), a TUI utazási csoport (16 millió) valamint a HEMA (6 millió), a 
H&M (5 millió) és a Blokker (4,8 millió) kiskereskedelmi láncok. 
 
Luxemburgban 20,7%-kal nőtt az álláskeresők száma egy év alatt 
Luxemburgban 20,7%-kal nőtt az álláskeresők száma 2020 és 2021 januárja között. A munkanélküliségi ráta 6,4% - derül 
ki a luxemburgi Munkaügyi Fejlesztési Ügynökség (ADEM: Agence pour le Développement de l’Emploi) legfrissebb 
jelentéséből. Ugyanakkor az adatok nem tartalmazzák a határmenti ingázókat (Belgium, Franciaország, Németország). 
A luxemburgi munkaerőpiac azonban továbbra is növekszik, az utóbbi 1 év alatt + 1,1% -kal bővült, így jelenleg 477.452 
fő munkavállalót tartanak nyilván az országban, amelyből 278.318 helyi azaz luxemburgi lakos. 
 
FORRÁS:  
www.portfolio.hu 
www.ma.hu  
www.turizmus.com  
www.nu.nl 
www.lequotidien.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
A Nyugat-Balkánon meghaladta a 15 ezret a kór halálos áldozatainak száma 
Meghaladta a 15 ezret a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma az együttvéve 14,5 millió lakosú nyugat-balkáni 
országokban. Február 24-én a járvány halálos áldozatainak száma Bosznia-Hercegovinában 17-tel 5144-re nőtt, az egy 
nap alatt regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma pedig 577-tel 129 753-ra növekedett. A térség országai közül csak 
Koszovóban nem kezdődött még meg az immunizáció. A legtöbb védőoltást, majdnem másfélmilliót Szerbiában adták 
be, Észak-Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban pedig néhány ezer ember kapta meg eddig a 
vakcinát. 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210222/belga-nyitas-kiallt-a-miniszterelnok-a-kamerak-ele-es-elmondta-hogy-marcius-es-majus-kozott-negy-forgatokonyv-van-471006
http://www.ma.hu/kulfold/359122/Az_illetekes_holland_birosag_egy_het_mulva_hoz_dontest_a_helyi_kijarasi_tilalom_torvenyessegerol
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/a-holland-vendeglatoipari-szovetseg-beperli-az-allamot-a-lezarasok-miatt-1173684
https://www.nu.nl/economie/6117956/klm-ontvangt-meer-dan-200-miljoen-euro-aan-loonsubsidies-in-derde-ronde.html
https://lequotidien.lu/politique-societe/luxembourg-207-de-demandeurs-demplois-sur-un-an/
http://www.portfolio.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.turizmus.com/
http://www.lequotidien.lu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210225/koronavirus-ma-lepi-at-a-25-milliot-a-halalos-aldozatok-szama-471416


Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 25%-kal csökkent januárban 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya éves szinten 25%-kal csökkent januárban, 284 millió BAM-ra (176,5 millió 
dollár / 145,2 millió euró). Az export 2,9%-kal növekedett, 2021 első hónapjában 881,3 millió BAM-ot tett ki, míg az 
import 5,7%-kal, 1,2 milliárd BAM-ra esett vissza. 
 
Bosznia-Hercegovinában 3%-kal nőtt a regisztrált munkanélküliek száma 2020-ban 
A regisztrált munkanélküliek száma Bosznia-Hercegovinában 2,9%-kal nőtt éves szinten 2020-ban, elérve a 413 627-et. 
A mintegy 3,3 millió lakosú Boszniában 401 846 regisztrált munkanélküli volt 2019 végén. Havi összehasonlítás alapján 
a regisztrált munkanélküliek száma 0,1%-kal emelkedett decemberben. A regisztrált munkanélküliek többsége 
decemberben – 132 521 fő - magasan képzett és szakképzett volt, őket az érettségivel rendelkezők követték – 119 624 
fő.  
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 
Mobil oltócsoportokat küldenek vidékre Bulgáriában 
Bulgária mobil oltócsoportokkal próbálja gyorsítani a lakosság koronavírus elleni beoltását, így próbálják elérni a 
nehezen hozzáférhető vidéki térségeket is. Bulgáriában február 19-én elindult a tömeges oltás azok számára, akik az 
ország oltási terve alapján elvileg csak később kerülnének sorra. Ennek következtében hatalmas sorok alakultak ki a több 
mint 300 oltási központ előtt az ország nagyvárosaiban. Február 19. óta több mint 30 ezer embert oltottak be az 
AstraZeneca vakcinával. Bulgáriában február 24-én 1733 új esettel 242 124-re nőtt az eddig regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak száma 48-cal 10 026-ra emelkedett. Az aktív megbetegedések 
száma 3 hete ismét nő, jelenleg 30 093 esetet tartanak nyilván. 
 
Azonnali vakcinaszállítást követel Bulgária az AstraZenecától, hogy folytathassa az oltási kampányát 
A bolgár egészségügyi miniszter arra szólította fel február 24-én az AstraZeneca gyógyszergyártó céget, hogy tartsa be 
a vállalásait, de ha erre nem képes, akkor legalább 52 800 adag oltóanyagot azonnal szállítson le, ne halassza azt március 
1-jére. A késés miatt az ország nem tudja folytatni a tömeges oltást. Az Európai Unióban Bulgária áll a legrosszabbul a 
lakosság beoltottsága szempontjából. Az uniós közös tervben Bulgária 4,5 millió adag vakcinát rendelt 7 hónapra. Ebből 
februárban már meg kellett volna érkeznie 450 ezernek, de eddig csak 117 ezret kapott. Az AstraZeneca a február 15-re 
ígért 142 ezer adag helyett annak csak a harmadát tudja leszállítani, és azt is csak március 1-jéig. Angelov miniszter azt 
írta a levelében, hogy Bulgária vállalja az 52 800 adag oltóanyag szállítását saját költségen, csak kapja meg az ország a 
mennyiséget. 
 
Bulgária 113,2 millió euró uniós forrást különít el a koronavírus sújtotta kkv-knak 
A bolgár kormány bejelentette, hogy 211,4 millió leva (136,7 USD / 113,2 millió EUR) finanszírozást különít el az EU 
Innováció és Versenyképesség Operatív Programja keretében a koronavírus-járvány által érintett helyi kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) támogatására. 
 
A Fitch Bulgária kilátásait pozitívra módosította, megerősítette a „BBB” besorolást 
A Fitch Ratings Bulgária hosszú távú devizakibocsátói besorolását (IDR) stabilról pozitívra módosította, de fenntartotta 
a BBB besorolást. Bulgária besorolási kilátásainak változása tükrözi a 2020-ra vonatkozó korábbinál pozitívabb GDP-
előrejelzést és a beruházásokra fordítható, várhatóan jelentős EU finanszírozást, amely csökkenti a koronavírus-
járványhoz kapcsolódó rövid távú kockázatokat. 
 
A bolgár szoftver szektor 10%-os bevételnövekedést ért el 2020-ban 
A bulgáriai szoftveripar 10%-os éves növekedést ért el 2020-ban, míg az ország gazdasága a koronavírus-járvány miatt 
több mint 5%-kal zsugorodott. Megnőtt a kereslet, és az úgynevezett digitális átalakulás második hulláma támogatja az 
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egész iparág digitalizálását. 2020-ig több mint 38 000 ember dolgozott az ágazatban, évente akár 4000 új munkahely 
nyílt. 
 
FORRÁS: 
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Csehország 

 
Koronavírus: minden korábbinál szigorúbb lezárás jön Csehországban 
Az eddigi legszigorúbb korlátozások bevezetését tervezi a cseh kormány. A helyi sajtóban csütörtök reggel megjelent 
értesülések szerint az élelmiszerboltokon, drogériákon és gyógyszertárakon kívül bezárnák az összes üzletet, a 
szolgáltatásokat, az iskolákat, és jelentősen korlátoznák a lakosság szabad mozgását. 
 
Csődközelbe került a cseh nemzeti légitársaság, kirúghatnak minden munkavállalót 
A Smartwings Grouphoz tartozó Czech Airlines nagyon közel van a csődhöz, mivel adósságait nem tudja fizetni, állami 
támogatásra nem számíthat, újabb hitelt pedig nem kap - írja az Airportal. 
 
Csehország a legrosszabbra készül, "pokoli napok" jönnek az egészségügynek 
A csehországi helyzet "rendkívül komoly", és március elején valószínűleg a legrosszabb lesz a koronavírus-járvány tavaly 
márciusi kirobbanása óta - mondta Babis újságíróknak. Leszögezte: az óvintézkedések szigorítását is tervezik, és ezekről 
várhatóan az esti újabb kormányülésen születik döntés. 
 
Teljesen tele van a hócipőjük a cseheknek 
A cseheknek elegük van a járvány miatt bevezetett korlátozásokból, például tíz megkérdezettből kilenc úgy véli, hogy 
újra ki kellene nyitni az iskolákat. Úgy tűnik, az angol vírus okozta gondokra fittyet hánynának. 
 
Csehországban is kötelező lesz az FFP2 maszk viselése 
Csehországban a kijárási tilalom és a legfertőzöttebb járások lezárása ellenére is egyre gyorsabban terjed a koronavírus 
brit mutációja, ezért a prágai kormány újabb szigorításokról döntött. Hétfőtől a legtöbb közterületen kötelező lesz az 
úgynevezett FFP2 maszkok viselése. Az otthon készített textilmaszkok használatát szigorúan büntetni fogják. 
 
FORRÁS: 
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Egyesült Királyság 

 
Az EU már nem tölt, csak lő a britekre, kő kövön nem marad 
Egyre jobban távolodik a lehetőség, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió megállapodik arról, hogy pénzügyi 
szolgáltatásaik összhangban vannak egymással, ezért pénzügyi vállalataik tevékenykedhetnek egymás piacán. Ez 
bizony nagyon-nagyon rossz hír a briteknek. 
 
2 milliárd fontot vesztett a Heathrow reptér 
A londoni Heathrow repülőtéren az utasok száma csaknem háromnegyedével, 22,1 millióra csökkent 2020-ban, ami 2 
milliárd font veszteséget eredményezett – írja a The Independent. A londoni Heathrow repülőtéren az utasok száma 
csaknem háromnegyedével, 22,1 millióra csökkent 2020-ban, ami 2 milliárd font veszteséget eredményezett – írja a The 
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Independent. John Holland-Kaye vezérigazgató szerint az utasforgalom “a 70-es évek óta nem látott szintre” esett. 
Hozzátette: “augusztus közepén nyilvánvalóvá vált, hogy a fellendülés megtorpant, ezért elkezdtük kidolgozni a további 
költségcsökkentési terveket, és októberben megkezdtük a megvalósításukat is”. 
 
Hiába következett be a katasztrófa, saját kormánya tesz keresztbe az autóiparnak Európa egyik legerősebb országában 
A szegény embert az ág is húzza, tartja a mondás, amely abszolút igaz az Egyesült Királyság autóiparára. A szektor 
rengeteget szenvedett az utóbbi években, először a Brexit körüli bizonytalanság, majd a koronavírus-járvány első és 
második hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések voltak nagyon rossz hatással az 
autógyártásra és az értékesítésekre. A vesszőfutásnak pedig koránt sincs vége, most a brit kormány hozta nagyon nehéz 
helyzetbe az iparági szereplőket azzal, hogy a hétfőn bemutatott terve miatt legkorábban április közepén nyithatnak ki 
az autószalonok. 
 
Megugrott a munkanélküliség a briteknél 
A globális pénzügyi válság óta nem mért ütemben emelkedett tavaly a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában, 
elsősorban a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt. A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi adatismertetése 
szerint a decemberrel zárult három hónapban átlagosan 5,1 százalékos volt a bejegyzett állástalanok aránya Nagy-
Britanniában, 1,3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban és 0,4 százalékponttal magasabb, mint az előző 
mozgó háromhavi időszakban. 
 
Jó esetben május közepétől újra utazhatnak a britek 
Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni alsóházban ismertette a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására 
kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet. Johnson nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a tervezetben 
szereplő minden egyes enyhítési lépés előtt az ugyancsak négy pontot tartalmazó kritériumrendszer összes elemének 
teljesülnie kell, és az egyes nyitási szakaszok között legalább öt hétnek kell eltelnie. 
 
A brit felnőttek harmada máris be van oltva 
A skót kormány hétfőn ismertetett tanulmánya szerint meredeken csökkenti a koronavírus-fertőzés okozta, kórházi 
kezelést igénylő megbetegedések számát a Pfizer és a BioNTech, illetve az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem 
vakcinája. 
 
Aldi lett a király, a Tesco nagy bánatára 
Az Aldi végzett az első helyen az Egyesült Királyság egyik legismertebb fogyasztóvédelmi magazinjának értékelése 
szerint, miközben a Tesco, a szigetország legnagyobb áruházlánca a harmadik helyre szorult. 
 
Kezdődhetnek az enyhítések 
Március 8-án kezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Angliában - közölte hétfőn 
Boris Johnson brit miniszterelnök. Johnson egyenes utalást tett arra, hogy a nyitás első lépéseként a diákok 
visszatérhetnek az iskolákba. 
 
"Vízi háború" törhet ki az Egyesült Királyság és az EU között a kereskedelemben 
Az Egyesült Királyság importkorlátozást vethet ki az EU-ból érkező ásványvízre és egyéb élelmiszeripari termékekre, 
válaszul az Unió brit kagylóimportot korlátozó lépéseire - idézi a lap a Telegraph cikkét. A kormányzati forrásokra 
hivatkozva a lap azt írja, hogy az ásványvíz mellett a burgonya vetőmag kereskedelme is megszenvedheti a 
korlátozásokat. 
 
Össznépi fogyókúrába kezdenek a britek 
Az Egyesült Királyság kormányának túlsúly elleni kampánya 2020 nyarán új fokozatba kapcsolt: megalkottak egy 
stratégiát arra, hogyan védjék meg a lakosaikat az elhízástól. A súlyos közegészségügyi problémára részben a 
koronavírus-járvány miatt irányul nagyobb figyelem, hiszen a súlyproblémákkal küzdők a Covid–19 veszélyeinek is 
sokkal kitettebbek. 
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Dörzsölik a kezüket a franciák, dől a pénz a brexit miatt 
Látványosan megugrott azoknak a kompoknak a forgalma, amelyek Franciaországból Írországba tartanak, miután a 
teherautósok elkerülik Nagy-Britanniát, az írek szigete felé vezető "szárazföldi hidat" a brexit miatt. Boris Johnson brit 
miniszterelnök eközben tovább élezi kormánya viszonyát az EU-val. 
 
Hogyan kezeljük az Egyesült Királyságot érintő tranzakciókat a BREXIT után? 
Sok év után végre megszületett a „deal”, így az Egyesült Királyság rendezett körülmények között hagyta el az Európai 
Uniót, mely sok nyitott kérdést eredményez. Mit jelent a gyakorlatban, hogy az Egyesült Királyság már nem EU 
tagállam? 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedónia minden engedélyezett vakcinából vásárolna 
Minél több oltóanyagot szeretne beszerezni Észak-Macedónia, ezért minden engedélyezett vakcinából vásárolna, de 
egyelőre még csak a Pfizer/BioNTech oltása érhető el az országban. Szkopje a napokban kapott Szerbiától 4680 adagot 
a Pfizer/BioNTech oltóanyagából, és Belgrád további 3320 adag vakcinát ajándékoz déli szomszédjának. Emellett 
szintén a hét végéig érkezik 200 ezer adag kínai Sinopharm-készítmény, valamint március során 100 ezer adag az orosz 
Szputnyik V-ből. A COVAX vakcinabeszerzési program keretében az AstraZeneca és a Moderna oltóanyagából is rendelt 
az ország, egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy ezekből mikor jut majd Észak-Macedóniának. Február 24-én a 
járvány halálos áldozatainak száma 13-mal 3098-ra, az egy nap alatt regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma pedig 
725-tel 100 632-re növekedett.      
 
Észak-Macedóniában 52%-kal nőtt a munkanélküliség januárban 
Észak-Macedóniában január végén 158 681 munkanélkülit tartottak nyilván Észak-Macedóniában, szemben az egy évvel 
korábbi 104 409 fővel, a hivatalos adatokból is visszatükröződik tehát a koronavírus-járvány miatti korlátozások 
munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatása. Havi összehasonlítás alapján januárban a munkanélküliek száma 1,4%-kal 
nőtt. 
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Franciaország 

 
Brutális veszteség az egyik legnagyobb európai légitársaságnál és a koronavírus-járványnak még nincs vége 
Súlyos veszteségei lehetnek még idén a légitársaságoknak, köztük az Air France-KLM-nek a koronavírus-járvány miatt 
– figyelmeztetett a francia-holland légitársaság, miután közölte, hogy 2020-ban 7 milliárd euró körüli vesztesége 
lehetett és elhalasztotta a középtávú profitcélját is. A légitársaság várakozásai szerint a világszerte fenntartott szigorú 
járványügyi intézkedések miatt az idei első negyedévben még mindig csak a válság előtti kapacitásainak 40 százalékával 
repülhet. A vesztesége még nagyobb lehet a január-márciusi időszakban, mint az év utolsó hónapjaiban volt. 
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Rekord veszteséget könyvelt el a Renault 2020-ra 
Nagyot esett a Renault árfolyama pénteken, miután a francia autógyártó rekordnak számító 8 milliárd eurós adózott 
veszteséget jelentett a tavalyi évből. A cég értékesítése és így az árbevétele is 21 százalékkal csökkent 2020-ban, ez az 
elemzői várakozásokat is alulmúlta annak ellenére, hogy a második félév némi javulást hozott. A vállalatvezetők szerint 
a lejtmenetnek még nincs vége, hiszen a globális chiphiány a Renault-t is érinti és ez negatív hatással lehet az idei 
gyártásra. Akár 100 ezerrel is kevesebb autó gördülhet ki a sorokról. 
 
Franciaország: a brexit hatása egyre erősebb a pénzügyi szektorban 
A brexit miatt legkevesebb 2500 munkahelyet és 170 milliárd eurónyi eszközt telepítettek át az Egyesült Királyságból 
Franciaországba a francia nemzeti bank (Banque de France) adatai szerint. Jelentős vállalatok százai költöztek Párizsba. 
Vincent Bollaert, a Knight Frank tanácsadó cég vezérigazgatója kiemeli, hogy Dublin mellett Párizs vált jelentőssé 
földrajzi, gazdasági és kulturális okok miatt. Ugyanakkor a francia főváros eddig Frankfurt és Luxembourg mögött volt 
a sorban. 
 
Dörzsölik a kezüket a franciák, dől a pénz a brexit miatt 
Látványosan megugrott azoknak a kompoknak a forgalma, amelyek Franciaországból Írországba tartanak, miután a 
teherautósok elkerülik Nagy-Britanniát, az írek szigete felé vezető "szárazföldi hidat" a brexit miatt. Boris Johnson brit 
miniszterelnök eközben tovább élezi kormánya viszonyát az EU-val. 
 
Megtarthatják a francia nyári zenei fesztiválokat, de maximált létszámmal 
A koronavírus-járvány miatt koncertenként maximum ötezer fős, ülő közönség előtt tarthatók meg a zenei fesztiválok – 
jelentette be csütörtökön Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter, miután a szakma képviselőivel egyeztetett. A 
miniszter azt is bejelentette, hogy egy 30 millió eurós támogatási alapot hoznak létre a fesztiválok megsegítésére. Az 
összegből a rendezvényeiket lemondani kényszerülő fesztiválok, de azok is részesülhetnek, amelyek alkalmazkodnak a 
járványügyi korlátozásokhoz. „Ez egy nyitó összeg, az alapot növelni tudjuk, amennyiben szükséges” – idézi a 
tárcavezetőt az MTI. A kormány 15 millió eurós támogatást is bejelentett a fesztiválok eseményeinek rögzítésére. 
 
Két hétvégén is karantén lesz a francia Riviéra egy részén  
Az intézkedés nem titkolt célja, hogy távol tartsák a turistákat. Jóllehet a fertőzőbb variánsok egyre nagyobb arányt 
öltenek az újabb megbetegedésekben – a brit variáns aránya jelenleg 36 százalék az előző heti 25 százalékhoz képest, a 
dél-afrikai és a brazil variáns pedig az új esetek öt százalékát jelenti–- országos szinten a járványügyi mutatók egy 
hónapja stagnálnak, országosan 100 ezer lakosra 190 fertőzött jut. 
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Horvátország 

 
Három nap alatt harminc százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma Horvátországban 
Harminc százalékkal nőtt a hét első három napján Horvátországban a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma a múlt 
hét ugyanezen időszakához képest. Február 22. óta 1103 új fertőzöttet azonosítottak, míg a múlt héten összesen 844-
et. A szakember szerint ez annak köszönhető, hogy az emberek fegyelmezetlenebbek lettek, megsokszorozódtak a 
családi és baráti összejövetelek. Davor Bozinovic belügyminiszter hozzátette, hogy bár nincs szó exponenciális 
növekedésről, a változásokat figyelembe fogják venni az újabb enyhítések meghozatalánál. Horvátországban február 
24-re 1 nap alatt 688 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta a számuk elérte a 241 048-at. Egy nap alatt 15 
beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5477-re emelkedett. 
Kórházban 791 beteget ápolnak, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. 
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Több városban oltópontokat jelöltek ki Horvátországban 
Eddig csak a kórházakban és a háziorvosi rendelőkben adhatták be az oltást, de miután egyre több vakcina érkezik az 
országba, több városban vásár- és sportcsarnokokban alakítanak ki oltópontokat, hogy felgyorsítsák az oltási kampányt. 
A horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) azt közölte, hogy február 18-án 33 ezer adag AstraZeneca-oltóanyag érkezett 
az országba, a jövő héten pedig újabb 52 ezret várnak. Zágráb ebből az oltóanyagból rendelt a legtöbbet, 2,7 millió 
ampullányit. Ezzel a vakcinával oltják a 65 évnél idősebbeket is. A jövő héten még 23 400 adag érkezik a Pfizer/BioNTech 
és 16 800 adag a Moderna vakcinájából, március végéig összesen 700 ezer oltóanyagnak kell megérkeznie, ha a 
gyógyszercégek teljesítik vállalásaikat. Horvátországban megkezdődött a 65 évesnél idősebb és krónikus betegek 
tömeges beoltása. 
 
Horvátország a nyár végéig 800 millió eurót kap az NGEU keretében 
Horvátország nyár végéig 750 millió euró (908,9 millió dollár) és 800 millió euró közötti előleget kap az EU következő 
generációs koronavírus-válsághelyzeti helyreállítási terve (NGEU) keretében. Ez az összeg a mechanizmus keretében az 
ország rendelkezésre álló támogatások mintegy 13%-át teszi ki. Horvátország az NGEU keretében összesen több mint 
10 milliárd euróhoz fér hozzá, amelyből mintegy 6 milliárd euró támogatás és mintegy 3,4 milliárd euró kölcsönként 
vehető fel. 
 
Horvátországban a munkanélküliségi ráta januárban 9,8%-ra emelkedett 
Horvátország regisztrált munkanélküliségi rátája januárban 9,8%-ra emelkedett, szemben a decemberi 9,5%-kal. 
Januárban 165 345 munkanélkülit tartottak nyilván Horvátországban, ami 3,4%-os növekedést jelent havi és 18,2%-os 
növekedés éves szinten. 
 
A horvátországi nettó átlagbér 2,6%-kal nőtt 2020-ban 
2020-ban Horvátországban az átlagos nettó havi bér 6763 kuna volt, ami 2,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 
Az átlagos nettó havi bér 5,7%-kal nőtt decemberben éves szinten, miután novemberben 3,4%-kal emelkedett. Havi 
összehasonlítás alapján a nettó havi bér decemberben 2,6%-kal 6 999 kunára (1122 USD / 924 euró) emelkedett, az előző 
havi 1,9%-os növekedést követően. 
 
Horvátországban a fogyasztói árak 0,3%-kal estek vissza januárban 
Horvátországban az átlagos fogyasztói árak januárban éves összehasonlítás alapján 0,3%-kal csökkentek, miután 
decemberben éves szinten 0,7%-kal estek vissza. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex januárban 0,1%-kal 
nőtt, miután decemberben 0,6%-kal csökkent. Januárban az éves fogyasztói árak legnagyobb mértékben, 4,5%-kal a 
közlekedési ágazatban estek vissza. 
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Koszovó 

 
Csak március elején érkezik meg az első adag vakcina Koszovóba 
Március első hetében érkezhetnek meg az első adag, koronavírus elleni oltóanyagok Koszovóba a COVAX 
vakcinabeszerzési program keretében. Az oltási program szerint az év végéig a koszovói lakosság 60 százalékát oltanák 
be, először az egészségügyi dolgozók, a 80 éven felüliek, valamint a krónikus betegségben szenvedők kapják meg a 
vakcinát. Február 24-én a járvány halálos áldozatainak száma Koszovóban hárommal 1582-re, az egy nap alatt regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma pedig 461-gyel 67 569-re növekedett.      
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Koszovó gazdasága 4,5%-kal bővülhet 2021-ben az IMF előrejelzése szerint 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Koszovó bruttó hazai termékének (GDP) 4,5%-os növekedését várja 2021-ben, a 
becslések szerint 2020-ban 6% -kal bővült a gazdaság. Koszovó gazdasági fellendülését várhatóan elősegítik a 
folyamatos költségvetési ösztönzők és a korlátozó intézkedések tervezett fokozatos enyhítése. 
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Lengyelország 

 
Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda 
Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől. Szombattól Csehország és 
Szlovákia felől csak negatív koronavírusteszttel lehet karantén nélkül belépni Lengyelországba, vagy egy olyan 
igazolással, amely arról szól, hogy a belépni szándékozót már kétszer beoltották – jelentette be Adam Niedzielski lengyel 
egészségügyi miniszter. Mindenki mást tíz napra karanténba küldenek. 
 
Hatalmas energiatároló üzemet hoz létre Lengyelországban a Northvolt 
Az európai Gigafactory néven elhíresült Northvolt nagyon bízhat a jövőben, pontosabban az akkucellákra vonatkozó 
gyártási számaiban, legalábbis mostani bejelentésüket olvasva, erre kell gondoljak. Döntés született ugyanis arról, hogy 
Lengyelországban, egy közel 200 millió dollár értékű beruházás keretin belül egy olyan üzemet hoznak létre 
(pontosabban bővítenek), ami energiatárolási megoldásokat (ESS – Energy Storage Solutions) gyárt, konkrétan az 
ehhez szükséges akkupakkokat.  
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Montenegró 

 
Már oltanak az orosz vakcinával Montenegróban 
Montenegró is megkezdte a koronavírus elleni védőoltások alkalmazását, az első vakcinát egy idősotthon lakója kapta 
meg február 20-án. Először 2000 montenegrói állampolgárt oltanak be azokkal az orosz vakcinákkal, amelyeket 
Szerbiától kaptak. Az immunizáció akkor folytatódhat a 620 ezres Montenegróban, amikor február végén megérkezik a 
kínai Sinopharm harmincezer adag oltóanyaga. A kínai kormány 30.000 adag Sinopharm vakcinát adományoz 
Montenegrónak. Február 24-én a járvány halálos áldozatainak száma Montenegróban héttel 976-ra, az egy nap alatt 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma pedig 643-mal 73 612-re növekedett.      
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Németország 

 
Koronavírus: Németországot is elérte a harmadik hullám 
Az utóbbi napok lassuló ütemű javulása után a hét végén az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének több 
mutatója romlott Németországban, szakértők szerint a korábbiaknál fertőzőképesebb vírusváltozatok előretörése 
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miatt. A gazdasági és a társadalmi élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlat bő két hónapja arra volt elég, hogy 
visszaszoruljon a SARS-CoV-2 "régi" meghatározó változata, de közben megjelentek az új mutációk és szétterjedtek az 
országban. 
 
Elkészült Merkel járványügyi mesterterve 
Angela Merkel óvta párttársait attól, hogy sürgessék a pandémia miatt bevezetett korlátozások gyors feloldását. Óvatos 
lépéseket ajánlott ehelyett, bár a végső döntés a tartományok kezében van. El kell kerülni a kapkodást, azaz azt, hogy a 
lazítások után újra szigorításokra legyen szükség. Merkel március első hetében a német tartományok vezetőivel tárgyal 
a teendőkről, akik erősen megosztottak abban, hogy szabad-s, és ha igen, hogyan kellene lazítani. 
 
Azonnal oltsuk be a 70 év felettieket az első adaggal, aztán ráérünk a másodikkal  
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltási kampány tervének gyökeres átalakítását sürgeti a súlyos 
vakcinahiány miatt a szövetségi kormánytól Németország egyik vezető járványügyi szakembere. Azonnal be kellene 
oltani a hetven éven felülieket és a többi rizikócsoport tagjait legalább egyszer a BioNTech-vakcinával, akkor is, ha a 
második adag oltást valószínűleg csak hónapok múlva kapják meg. Ezzel az egyszerű intézkedéssel drámai mértékben 
lehet csökkenteni a halandóságot. 
 
Koronavírus: kinyitottak az általános iskolák Németország nagy részén 
A tizenhat tartomány közül tízben indították újra a napközbeni gyermekellátás és az általános iskolai oktatás 
intézményrendszerét. A szövetségi berendezkedésből adódóan szinte mindenütt más megoldásokat alkalmaznak. 
Egyes tartományokban a távoktatás és a közvetlen tanuló-tanár kapcsolaton alapuló hagyományos oktatás keverékéből 
áll össze a rendszer, máshol csak lehetőség, és nem kötelezettség megjelenni az iskolai tanórákon. Ugyanakkor számos 
közös elem is van, köztük az állandó maszkviselés szabálya.  
 
Az ipar húzza a német gazdaságot, a kereskedelmi vállalatok és a szolgáltatók jóval nehezebb helyzetben vannak 
2021 beköszönte – Európa más országaihoz hasonlóan – a német gazdaságban sem jelentette azt, hogy az elmúlt év 
történelmi léptékű visszaesése után bekövetkezett volna a felhőtlen fellendülés időszaka. A múlt év érzékeny, (bár a 6-
7 % körüli európai átlagtól valamivel szerényebb, mindössze 5 %-os) visszaesése után ugyan ismét az élénkülés jelei 
mutatkoznak a német gazdaságban, de egyrészt – ennek mértéke elmarad a korábban feltételezettnél, másrészt – 
tevékenységenként rendkívül differenciáltan érinti a gazdaság szereplőit. 
 
Meglepően jó a hangulat a német gazdaságban 
Közzétették Németországban az Ifo-indexet, a vállalati hangulatindex az előző havi 90,3 pontról 92,4 pontra nőtt. Az 
elemzők arra számítottak, hogy a mutató stagnálni fog februárban, 90,5 pont volt a konszenzus. A koronavírus-válság 
során a mélypontját áprilisban érte el az index, akkor 74,2 ponton állt, július óta viszont folyamatosan 90 pont felett 
teljesített.  
 
Kifakadt a szakszervezet vezetője, bajba kerülhet Európa legnagyobb autógyára 
Bajba kerülhet a Volkswagen wolfsburgi üzeme, amely egyben Európa legnagyobb autógyára is. Bernd Osterloh, a 
vállalat szakszervezeti vezetője ugyanis arról számolt be, hogy miközben rendkívül erős a kereslet a Volkswagen Golf 
hibrid változatai iránt, a szükséges akkumulátorcellák és chipek hiánya nehezíti a termelést. A Volkswagennek mintegy 
93 ezer Golf legyártására van megrendelése, amelyek előállítása több mint négy hónapot vesz igénybe. 
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Olaszország 

 
Olaszország húsvét előtt biztosan nem lazít 
A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások meghosszabbítását jelentette be legalább április 6-ig az olasz 
egészségügyi miniszter szerdán, miközben San Marino Köztársaság nemzeti oltási napot hirdetett meg a miniállamba 
megérkezett orosz vakcina beadásának elindításával. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy semmilyen enyhítés nem 
lehetséges a vírusmutációk erőteljes terjedése miatt, amely a számítások szerint március közepe felé éri el tetőzését. Az 
észak-olaszországi tartományokból terjedő újabb járványhullám miatt a húsz régióból már ötben az intenzív osztályok 
telítettsége túllépte a kritikus küszöböt.  
 
Nagyot kaszál a maffia a járványválságon 
Az új koronavírus-járvány okozta egészségügyi és gazdasági válsághoz a leggyorsabban a szervezett bűnözés 
alkalmazkodott területi terjeszkedésének és pénzügyi erejének növelésével – derült ki a maffiaellenes olasz nyomozó 
igazgatóság (Dia) szerdán közölt jelentéséből. A maffiaellenes hatóságnak a parlament számára készített jelentése 
szerint egyedül a bűnszervezetek munkája nem torpant meg a betegség miatt lezárt országban. A nápolyi camorra, a 
calabriai ‘ndrangheta és a szicíliai Cosa Nostra a koronavírus-járvány teremtette veszélyben gyorsan átszervezte 
tevékenységét, és a helyzetet saját előnyére használta fel. 
 
Ezekben az órákban dől el az olasz járványkezelés megújítása, miután 3 tartományt megint le kellett zárni 
Miután vasárnaptól három olasz tartományban megint leállt az élet, a településeket sem lehet elhagyni, estére 
összehívott egy egyeztetést az új olasz miniszterelnök, amelyen a lezárás-kinyitás szokásos forgatókönyve helyett egy 
új járványügyi stratégiát egyeztetnek, amely figyelembe venné a gazdasági szempontokat is. Mario Draghi 
miniszterelnök bejelentette, hogy a korlátozások és enyhítések novembertől alkalmazott váltakozása helyett újfajta 
járványintézkedés-rendszert akar bevezetni, amely a tartományi vezetőkkel vasárnap estére összehívott egyeztetésen 
kap majd formát. A kormányfő szerint a szigorításokat gazdasági szempontokkal kell egyeztetni. 
 
Otthonmaradásra szólították fel az olaszokat 
Otthonmaradásra, a találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentésére szólította fel az olasz lakosságot a 
koronavírus-mutációk erőteljes terjedése miatt a Közegészségügyi Hivatal (ISS) péntek este, miközben a halottak száma 
túllépte a 95 ezret. A különböző vírusvariánsok terjedése miatt a reprodukciós ráta országos szinten ismét elérte a 
veszélyesnek tartott egyes értéket. Több vírusvariánst azonosítottak, többek között a dél-afrikait, brazíliait, nigériait és 
a nagy-britanniait, amely az új betegek negyvenöt százalékát fertőzte már meg.    
 
Egymást érik a tüntetések Olaszországban, a tartományok szorgalmazzák a helyi vakcinagyártást 
A toszkán vendéglősök a római képviselőház előtt követelték az újranyitást „Én kinyitok!” jelszóval. Ezzel egy időben 
Genova városában az edzőtermek és az uszodák üzemeltetői, az éttermek és a bárok tulajdonosai, valamint színészek 
tüntettek a zárlattal szemben. Ezenkívül az oltások felgyorsítását sürgették, felvetve az oltóanyagok olaszországi 
gyártását. 
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Románia 

 
Egy nap alatt 3337 új koronavírusos fertőzést igazoltak 
Február 24-re 3337 új koronavírusos fertőzést igazoltak Romániában, azt követően, hogy egy nap alatt több mint 34.000 
koronavírustesztet végeztek. Az új esetekkel 788.048-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma Romániában. 7542 személyt 
kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 969 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Az elmúlt 24 órában 73, 
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koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 20.086-ra emelkedett a koronavírussal 
összefüggésbe hozható halálesetek száma. 
 
Romániában soron kívül oltanak be 60 ezer pedagógust 
Romániában a koronavírus ellen beoltottak száma február 20-án meghaladta a járvány kezdete óta beazonosított 
fertőzöttekét - eddig 788 ezer embert oltottak be, közülük több mint 562 ezren a második, emlékeztető adagot is 
megkapták. A járvány kezdete óta 777 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, közülük csaknem 35 ezer jelenleg is beteg. 
Romániában február 24-én kezdődött és várhatóan március 10-ig befejeződik az oktatási rendszerben dolgozók soron 
kívüli beoltása a koronavírus ellen. Eddig mintegy 42 ezer tanár és tanító kapta már meg a védőoltást, és további 128 
ezernek sikerült időpontot foglalnia az oltáskampány előjegyzési portálján. Február 24-től azonban lehetővé tették, 
hogy mintegy 60 ezer pedagógus soron kívül megkapja az oltást. 
 
Szijjártó Péter a román kormány tagjaival tárgyalt: új autópálya és még több földgáz jöhet 
Szijjártó Péter február 18-án Bukarestben tárgyalt az új román kormány több tagjával is, ahol többek között arról 
állapodtak meg, hogy 2024-ig megnyitják a két ország közti harmadik autópálya-összeköttetést Mátészalka és 
Szatmárnémeti között, és másutt is új határátkelőhelyeket engedélyeznek. Emellett amennyiben megindul a fekete-
tengeri gázkitermelés, akkor a Romániát Magyarországgal összekötő gázvezeték kapacitását több mint megduplázzák. 
Arról is megegyeztek, hogy 2024-re Magyarország kétvágányúsítja a Budapest-Békéscsaba-Lökösháza vasútvonalat, 
amely román oldalon Kürtöstől folytatódik. A román fél is végrehajtja a modernizációt, így Budapest és Bukarest között 
mind a személy-, mind a teherforgalom számára a vasúti közlekedési idő jelentős mértékben le fog csökkenni.    
 
A román piacon terjeszkedik az OTP 
Innovatív bankfiókot nyitott Temesváron az OTP Bank Románia, amely folytatja ezáltal országos fiókhálózatának 
bővítését. Az új fiók regionális központként nyújt banki szolgáltatásokat ügyfeleinek, és ötvözi az egyszerűen 
használható önkiszolgáló terminálok praktikusságát a személyre szabott tanácsadás kényelmével. Az új beruházás 
illeszkedik az OTP organikus növekedési stratégiájába, amelynek egyik alappillére a fiókhálózat bővítése. amikor a 
román banki szektor inkább a fiókok bezárását és számuk csökkentését választja, az OTP továbbra is fiókhálózatának 
bővítésére fekteti a hangsúlyt. Az OTP azt a célt tűzte ki Romániában az Apollo névre keresztelt növekedési terv révén, 
hogy öt év alatt, 2024 végére 2,5 százalékról 5 százalékra növeli a részesedését. 
 
Ötmilliárdos román fejlesztés érkezik Debrecenbe 
A román Grampet vasút- és logisztikai társaság bejelentette, hogy az elkövetkező 5 év folyamán mintegy 14 millió eurót, 
átszámítva kb. 5 milliárd forintot kívánnak befektetni a cég debreceni vasútikocsi-javító üzemében. Ez a jövőben 
mintegy 100 főnek biztosíthat új munkahelyet, s tovább növelheti a magyar üzem forgalmát. A Debreceni Vagongyár 
még 12 évvel ezelőtt vált a román Grampet részévé, s azóta kifizetődőnek látszik az együttműködés: Gruia Stoica, a 
Grampet alapítóelnöke elmondása szerint a debreceni üzem ez idő alatt mintegy megkétszerezte forgalmát, s 
időközben profitábilis is lett. Ezen felül pedig, a vállalat magyarországi érdekeltségei (beleértve a budapesti Train 
Hungary-t is) a teljes forgalom 11,2 százalékát teszik ki. 
 
Tartható lehet a román államháztartási hiánycél 
A román költségvetési tanács szerint a román kormány által kidolgozott idei költségvetés-tervezetben szereplő 7,16 
százalékos államháztartási hiánycél tartható, ugyanakkor hosszú távon a bevételek növelését sürgette. A büdzsé szerint 
a román államháztartási hiány a tavalyi GDP-arányos 9,79 százalékról az idén 7,16 százalékra csökken, majd a következő 
három évben folytatódik a deficit mérséklése: 2022-ben 5,84 százalékra, 2023-ban 4,37 százalékra, 2024-ben 2,89 
százalékra akarják csökkentik. A tanács 4-5 százalékos gazdasági növekedéssel számol az idén, a kormány tervezete 4,3 
százalékos növekedést prognosztizált.  A költségvetési tanács emlékeztetett, hogy jelenleg Románia rendelkezik az EU-
ban a legnagyobb strukturális deficittel, ami az elmúlt évek béremelései és a szociális kiadások növelése miatt 
következett be. A tanács szerint Románia pénzügyi helyzetének törékenységét az alacsony bevételek jelentik, amelyek 
a GDP alig 31 százalékát teszik ki. Ez az érték az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.    
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Leghamarabb 2025-ben kezdődhet el a fekete-tengeri földgáz kitermelése a Neptun Deep mezőből 
Virgil Popescu energiaügyi miniszter meggyőződése szerint a parlament az idén módosítani fogja az offshore 
gázlelőhelyek kitermelését szabályozó jogszabályt, amely nem elég befektetőbarát. A fekete-tengeri gázkitermelés már 
az idén elkezdődik egy kisebb lelőhelyen az Aurora elnevezésű gázmezőn, ahol a Black Sea Oil-Gas nevű vállalat fogja 
felszínre hozni a nyersanyagot. A Fekete-tenger alatti mezőkből várhatóan több gázt fognak kitermelni, mint amennyit 
Románia képes lesz felhasználni, így a többletet értékesíteni kell. Mint mondta, 2025-ig növelni kell Románia 
gázfelhasználási kapacitását, így véleménye szerint egyes széntüzelésű hőerőműveket át kell alakítani 
gázfogyasztásúvá, de a petrolkémiai ipart is fejleszteni kell. 
 
Óriási napelemparkot építenek Arad megyében 
Több mint ezer hektáros napelemparkot építenek Arad megyében a magyar-román államhatár szomszédságában, a 
befektető képviselője szerint a mezőgazdaságban egyáltalán vagy alig hasznosított szántóföldeken. A mintegy 700 
millió eurós beruházással több mint ezer hektáron alakítanák ki a napelemparkot, amely 700 megawatt energia 
előállítására lesz képes. A beruházás a magyar-román államhatár szomszédságában fekvő Ottlaka (Graniceri) és 
Nagypél (Pilu) község területein valósul meg. 
 
Nagyot szakítottak a románok 
Jó évük volt tavaly a romániai erdeigyümölcs-exportőröknek, a nyugat-európai piacokon ugyanis jelentősen megnőtt a 
kereslet ezek iránt. 2020 első 11 hónapjában. A kivitel megközelítette a hétezer tonnát, értéke 25 millió euró volt. 2019 
azonos időszakában Románia csak 11 millió euró értékben exportált erdei gyümölcsöt. Romániában jelenleg 300-nál 
több erdei gyümölcs termesztésére és forgalmazására szakosodott cég tevékenykedik. A jó években a termés 
mennyisége megközelíti a 30 ezer tonnát. Az elmúlt években megnőtt a termesztők száma, az új farmok zömét uniós 
támogatással hozták létre. 
 
Jelentősen csökkent a romániai burgonyatermesztés 
Románia évente mintegy 64 millió eurót költ importburgonyára, noha meg tudná termelni az országban is – nyilatkozta 
Adrian Oros mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető rámutatott, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) adatai értelmében 28 ezer hektáron terem krumpli Romániában, és – a Kovászna megyei krumplitermesztők 
szerint – az itthon megtermelt mennyiség a belső fogyasztás legtöbb 40 százalékát fedezi, a fennmaradó 60 százalékot 
importálja az ország. 
 
Leáll a romániai Ford-gyár is 
A román gazdaság is megérzi a nyolcnapos kényszerszünetet. Korábban a Dacia autógyára is leállt hasonló 
alkatrészhiány miatt. Alkatrészhiány miatt február 26-án leáll a craiovai autógyár. A cég közlése szerint a kényszerszünet 
nyolc napig fog tartani, a termelés március 10-én indul újra. Ebben az üzemben a Ford a népszerű Puma modelleket 
gyártja. A Ford a mikrochipek hiánya miatt döntött a munka felfüggesztéséről. Állítólag nemcsak Romániában, hanem 
a világ számos nagy autógyárában is hiánycikknek számít ez a fontos alkatrész. A mikrochipválság miatt nemzetközi 
szinten 1 millió járművel maradhat el az autóipar termelése a tervezettől. Szakemberek szerint egyhamar nem fog 
megoldódni a hiány, még hónapokig fennakadásokra lehet számítani. 
 
2020-ban történelmi mélypontra csökkent a születések száma Romániában 
2020-ban Románia elérte történetének legalacsonyabb születési arányát. Amíg a születési arány aggasztóan alacsony 
volt az előző évben, addig a halálozási adatok relatív növekedésben vannak, különösen az új koronavírus megjelenésével 
és terjedésével összefüggésben. A szakemberek ennek apropóján felhívták a figyelmet a születési arány folyamatos 
csökkenésére, amelynek okai között 2020-ban kiemelt szerepet játszott a karrier, amely miatt a párok a gyerekvállalást 
későbbre halasztják, avagy nem vállalnak gyereket. Valamint a világjárvány által okozott bizonytalanság, amely már 
csak a gazdasági helyzet okán is megnehezíthette a gyerekvállalást. Az Országos Statisztikai Intézet szerint tavaly 161 
320 gyermek született, ami azt jelenti, hogy már csak 2019-hez képest is egy kisebb város lakosságának felel meg az a 
szám, amellyel kevesebb a gyerekek születésének aránya, ugyanis kb. 41 000-rel több született abban az évben: 203 109 
gyerek jött a világra 2019-ben.  
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Spanyolország 

 
Nagy gazdasági mentőcsomaggal és óvatos nyitással küzd a spanyol kormány a járvány ellen 
A spanyol kormány 11 milliárd euró értékű újabb mentőcsomaggal segíti a vállalkozásokat - jelentette be Pedro Sánchez 
miniszterelnök a parlament alsóházának szerdai ülésén Madridban, ahol a járványügyi helyzet alakulásáról és a 
kormányzati intézkedésekről adott tájékoztatást. A hamarosan elfogadandó segélycsomag révén jelentős forráshoz 
juthatnak azok az egyéni vállalkozók, cégek, kis- és középvállalkozások, amelyek a járvány kitörése előtt növekedtek és 
versenyképesek voltak, de most rendkívül nehéz és bonyolult helyzetben vannak a turizmusban, a vendéglátásban és a 
kiskereskedelemben. Hozzátette: Spanyolországban a járvány miatt nyújtott különböző kárenyhítő támogatások 
mértéke meghaladja a 200 milliárd eurót. 

 
Egyre többen kérik a vakcinát Spanyolországban 
A spanyolok 83 százaléka szeretné beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen – derült ki az Állami Társadalomkutató 
Központ (CIS) csütörtökön közzétett felméréséből. A védőoltás támogatottsága hónapról hónapra folyamatosan 
emelkedik, januárban 72,5 százalék, decemberben 32,5 százalék volt az oltási hajlandóság. A spanyol egészségügyi 
minisztérium tájékoztatása szerint eddig a lakosság 5,8 százaléka kapta meg a szükséges két adagot a rendelkezésre 
álló vakcinákból. A hatóságok szerint a nyár folyamán elérik a hetvenszázalékos átoltottságot, ezzel a járványügyi 
szakemberek szerint elérhető a közösségi immunitás kialakulása. 
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Skandináv országok 

 
Svédországot is megtörte a járvány, jönnek a korlátozások 
A különutas járványkezeléséről híres Svédország sem kísérletezik tovább és szigorításokról döntött a kormány. Ha nem 
javulnak az adatok, akkor hamarosan kijárási tilalmat is életbe léptetnek az ország egyes részein. 
 
Indulhatnak az önvezető kamionok Svédországban 
Európában elsőként engedtek közforgalomba autonóm teherautókat, a svédországi E4-es autópályán, Södertälje és 
Jönköping között, írta meg az eeNews Europe. A négyes szintű önvezető járművek 291 km-es szakaszra szóló 
engedélyét a helyi közlekedési hatóság hitelesítette, így szabályosan róhatják a sztrádát, igaz, egyelőre csak emberi 
felügyelettel. 
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Koronavírus: szigorítanak Dániában 
A dán parlament nagy többséggel elfogadott kedden egy új járványügyi törvényt, amely tág teret ad a parlamentnek 
abban, hogy milyen szigorú korlátozásokat vezessenek be a koronavírus elleni hatékony küzdelem érdekében. 
 
Norvégiában a városba hordják a havat, hogy a fővárosiak ne menjenek vidékre 
Idén kevés hó esett Norvégiában, ráadásul a karanténintézkedések miatt a síközpontok zárva tartanak. A norvég tél 
azonban nem múlhat el síelés nélkül, ezért a héten Oslóban több sífutópályát is építettek, hogy a fővárosiak élvezhessék 
kicsit kedvenc nemzeti sportjukat, a sífutást. A pályákkal a hatóságok azt szeretnék elérni, hogy a norvégok ne hagyják 
el a várost, és minél többen maradjanak a lakóhelyük közelében. 
 
Újabb koronavírus-variánst találtak Norvégiában 
Újabb koronavírus-variánst azonosítottak Norvégiában, mely fertőzőbb lehet a korábban felfedezetteknél. A Sputnik 
News értesülései szerint újabb koronavírus-variánst azonosítottak norvég kutatók, mely a brit és a dél-afrikai 
variánsokhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A norvég nemzeti műsorszolgáltató riportjából kiderült, hogy az 
elmúlt 24 órában egy tucat olyan fertőzésről tettek jelentést, amelyet egyértelműen a B.1.525 variáns okozott. 
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Szerbia 

 
Több a beoltott és a napi fertőzött Szerbiában 
Folyamatosan nő a beoltottak száma Szerbiában, a balkáni országban eddig 1 275 844 adag oltóanyagot használtak fel, 
ugyanakkor az új fertőzöttek száma is növekszik. Február 1-jén 1366 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. 
Azóta folyamatosan nő a napi fertőzöttek száma, február 24-re már 3 460 új esetet azonosítottak, mellyel 446 313-ra 
nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt 
17-tel 4 383-ra emelkedett. Szakemberek szerint a növekvő esetszám hátterében az állhat, hogy az immunizáció 
megkezdését követően az emberek óvatlanabbak lettek, és már nem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket. 
 
Már az AstraZeneca védőoltása is elérhető Szerbiában 
Megérkezett a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina első szállítmánya 
február 21-én Szerbiába, ezzel már négyféle koronavírus elleni oltóanyag érhető el az országban. A 150 ezer adag 
vakcinát Indiában gyártották és a Turkish Airlines török légitársaság gépével érkezett Belgrádba. A következő három 
hónapban további 150 ezer adag érkezik a készítményből. Szerbiába az idei év második negyedévében 1,2 millió adag 
Pfizer/BioNTech-oltás érkezik, a harmadik negyedévben pedig további 1,19 millió vakcinát vásárol a nyugat-balkáni 
ország az amerikai gyógyszercégtől. 
 
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 2020-ban 1,981 milliárd euróra csökkent 
Szerbia folyó fizetési mérlegének hiánya 1,981 milliárd euróra (2,392 milliárd dollárra) csökkent 2020-ban, szemben az 
előző évi 3,161 milliárd euróval. A termékkereskedelem 5,224 milliárd euró hiányt mutatott 2020-ban, míg a 
szolgáltatáskereskedelemben 1,075 milliárd euró többletet regisztráltak. Az elsődleges jövedelem hiánya 1,404 milliárd 
eurót tett ki 2020-ban, míg a másodlagos jövedelem többlete 3,572 milliárd euró volt. 
 
Szerbia gazdasága a második negyedévben elérheti a válság előtti szintet 
Szerbia központi bankja, az NBS az ország bruttó hazai termékének (GDP) 5 és 6% közötti növekedésére számít 2021-
ben, és a GDP a második negyedévben érheti el a válság előtti szintet. Az NBS szerint az általuk és a kormány által 
elfogadott intézkedéseknek köszönhetően sikerült megőrizni a termelési kapacitásokat és a munkahelyeket, és a 
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járvány ellenére is folytatódtak a beruházások. Ez még 2020 harmadik negyedévében is biztosította a kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok fellendülését, és megalapozta a stabil gazdasági növekedést 2021-re és az elkövetkező évekre. 
 
A fogyasztói árinfláció Szerbiában januárban 1,1%-ra lassult 
Szerbiában a fogyasztói árak januárban éves szinten 1,1%-kal emelkedtek, a decemberben mért 1,3%-os növekedést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex januárban 0,4%-kal emelkedett, miután decemberben 
0,1%-kal nőtt. Januárban a legnagyobb éves árnövekedés az alábbi területeket érintette: kommunikáció (7,8%), 
alkoholtartalmú italok, dohány (5,2%), szabadidő és kultúra (4,6%). 
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Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: 84 halott, 10 958 PCR tesztelés, 2 438 új vírusfertőzött 
Jó hír, hogy második napja csökken a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma. Február 24-én ez a szám 3 873 
volt. Intenzív osztályon 300 beteget ápolnak, 352-en szorulnak lélegeztetőgépre.   Egy nap alatt 84 fővel 6859-re nőtt a 
halottak száma, a PCR tesztek 2 438 esetben mutattak ki fertőzést, a pozitivitási rátájuk 22 százalék. Tegnap 5 969 
személy kapta meg az oltást. Az országban már több, mint 294 ezer ember van beoltva, közülük 115 ezren a második 
adag vakcinát is megkapták. 
 
A járvány miatt kevesebb nemzetközi EuroCity járatot indít Párkányon át a MÁV 
A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) tájékoztatása szerint a MÁV-START a járványhelyzet miatt 2021. február 25-től 
korlátozza a Párkánynál Szlovákia területére érkező nemzetközi EC és EN járatok indítását. 
 
Idén lelassult a szlovák árvágta 
Régiónkban az idei év elején a szlovákiai árak nőttek a legalacsonyabb mértékben, míg Lengyelország, Magyarország és 
Csehország továbbra is uniós csúcstartónak számít. Szlovákiában 0,7 százalékos drágulást mért az Eurostat, ami az 
eurózónás és az uniós átlagnál is alacsonyabb. Csak összehasonlításképpen: decemberben még 1,6 százalékos drágulást 
mértek Szlovákiában, ami az eurózónában a legnagyobb árugrásnak számított. Az elemzők szerint a jobb szlovák adat 
a csökkenő energia- és élelmiszerárakkal magyarázható. 
 
A munkanélküliség januárban 7,81%-ra ugrott Szlovákiában, ami inkább 8,5% 
Az idei év első hónapjában a regisztrált munkanélküliségi ráta elérte a 7,81%-ot. Az előző hónaphoz képest 0,24 
százalékponttal nőtt, éves összehasonlításban pedig 2,83 százalékponttal - tette közzé a Munkaügyi, Szociális és 
Családügyi Központ. Az azonnali munkakezdésre kész álláskeresők száma elérte a 213 881 főt, ami 6697 fővel való 
növekedést jelent 2020 decemberéhez képest. 
 
Szlovákia minden nehézség ellenére cukorból önellátó 
Szlovákia továbbra is önellátó cukorból. A termelők és a cukorgyárak azonban az utóbbi évek egyik legnehezebb 
kampányán vannak túl. Az időjárás viszontagságai nagyban befolyásolták a termelést, és a termés feldolgozását is. Az 
idei cukorrépa kampány legfőbb sikere, hogy sikerül biztosítani az ország önellátását cukorból. Az úgynevezett fehér 
aranyból a legutóbbi szezonban 161 ezer tonnát gyártottak az ország két cukorgyárában. Ez ugyan kevesebb, mint egy 
átlagos év 180-200 ezer tonnás mennyisége, de a hazai fogyasztók ellátására elegendő. A termelők a 2020/2021-es 
cukorrépa kampány idején 21 653 hektáron termesztettek cukorrépát. 
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Szlovénia 

 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában február 24-re 1089-cel 187 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában tíz beteg hunyt 
el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3802-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 546-an vannak 
kórházban, 105-en intenzív osztályon. A Ljubljana által januárban elfogadott ütemterv szerint a kormány abban az 
esetben enyhít újra, hogy ha heti átlagban az új fertőzöttek száma 600-nál, a kórházban kezelt betegek száma pedig 
500-nál kevesebbre mérséklődik. 
 
Megszavazták az új egészségügyi minisztert Szlovéniában 
A szlovén parlament rendkívüli ülésén megszavazta az új egészségügyi minisztert Janez Poklukar személyében. Az előző 
miniszter még decemberben mondott le tisztségéről. A most miniszterré választott 42 éves orvos 2019 óta a legnagyobb 
szlovén kórház, a Ljubljanai Egyetemi Orvosi Központ (UKC Ljubljana) igazgatója. Érdemei között szerepel, hogy a 
koronavírus-járvány kezdetén - mindössze két hét alatt - a kórház egyik szárnyában, amelyet addig nem használtak, 
Covid-részleget hozott létre. Ezt megelőzően öt évig volt vezetője az északnyugat-szlovéniai jasenicai kórháznak, 
amelyet sikeresen átszervezett. Janez Poklukart egyik pártnak sem a tagja. 
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Európai Unió 

 
EU-csúcs: oltóanyag-beszerzések és vakcinaútlevél a középpontban 
Valamennyi uniós polgár hétköznapjait érintő kérdések kerülnek terítékre az Európai Tanács ma kezdődő 
csúcstalálkozóján. Szó lesz a sok feszültséget okozó vakcinabeszerzésekről, de a vakcinaútlevél is napirendre kerül. 
Mindkét témában megosztottak a tagállamok. 

 
Több pénzt ad az EU a szegény országok számára, hogy vakcinához jussanak 
Az Európai Unió bejelentette, hogy további 500 millió euróval járul hozzá az ún. COVAX-eszköz forrásaihoz.  Ezzel a 
kétszeresére, 1 milliárd euróra növekszik az EU által eddig biztosított pénzügyi hozzájárulás összege - közölte az Európai 
Bizottság. A COVAX elnevezésű pénzügyi eszköz annak a globális kezdeményezésnek a megvalósítását finanszírozza, 
mely az alacsony és közepes jövedelmű országokban élő embereknek hivatott igazságos és méltányos hozzáférést 
biztosítani biztonságos és hatásos Covid19-oltóanyagokhoz.  
 
Durván összekapott a Szputnyik miatt az Európai Bizottság és Oroszország, pedig még mindig nem kértek engedélyt az 
oroszok  
Bár az orosz kormány már január végén azt mondta, hogy beadta az Európai Gyógyszer Ügynökséghez (EMA) 
engedélyeztetni a Szputnyik V vakcináját, ez még mindig nem történt meg, miközben az oroszok vakcinás „nyomulása” 
miatt beszólt az Európai Bizottság elnöke, amire tegnap heves ellenreakciót kapott az orosz kormánytól. Úgy tűnik, hogy 
az uniós külügyi főképviselő minapi moszkvai kellemetlen tapasztalatai miatt egyébként is tervezett újabb uniós 
gazdasági szankciókon túl más témában is megint összefeszül egymással Európa és Oroszország. 
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Ellenállóbbá tennék Európát az éghajlatváltozással szemben 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló új uniós stratégiát mutatott be szerdán az Európai Bizottság annak 
érdekében, hogy az EU 2050-re a klímasemlegesség mellett az éghajlatváltozás szélsőséges hatásaival szemben is 
sokkal ellenállóbb legyen. Frans Timmermans, a zöld megállapodásért felelős bizottsági ügyvezető alelnök a stratégiát 
bemutatva fontosnak nevezte azt, hogy az EU ne csak a klímasemlegességet érje el 2050-re, hanem az 
éghajlatváltozással elengedhetetlenül velejáró szélsőséges időjárási hatásokkal szemben is ellenállóbb legyen. 
 
Euróval vagy euró nélkül? A Covid-válság után is csak a konvergencia lehet az elsőszámú cél  
A kétezres évek elején az euró mielőbbi bevezetése természetes célként fogalmazódott meg az újonnan csatlakozott 
EU-tagállamok jelentős részénél. A pénzügyi válság azonban felszínre hozta azokat az immanens problémákat, amelyek 
a közös európai valuta életképességét kérdőjelezik meg. A hazai gazdaságpolitika ezért – teljesen érthető módon – 
óvatosabb álláspontra helyezkedett az eurócsatlakozást illetően, és inkább a magyar gazdaság zónán kívüli 
felzárkóztatását helyezte előtérbe, a csatlakozás előfeltételéül pedig – többek között – a reálkonvergencia 
megvalósulását jelölte ki. 
 
Nagyszabású technológiai projekteket jelentett be az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság három nagy projektet is meghirdetett, amelyek a dróntechnológiához, az űrkommunikációhoz és 
űrforgalom-irányításhoz kapcsolódnak. Mindhárom projekt azt szolgálja, hogy az EU versenyelőnyhöz jusson ezeken a 
területeken – írja a Reuters. A polgári, biztonsági és űrtechnológiai vonatkozású kutatási programok között szinergiák 
maximalizálására kidolgozott cselekvési tervvel az EU célja az, hogy felhasználják a megnevezett területekben rejlő 
innovációt az új projektekhez.  
 
Az EU és az USA megerősíti együttműködését a klímapolitika terén 
Az USA ezen a pénteken hivatalosan újra csatlakozik az éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló párizsi 
megállapodáshoz, amelyet 2015-ben írtak alá, amikor még Barack Obama volt az elnök. Joe Biden egyik első 
rendelkezése az volt, hogy visszavonta Donald Trump 2017-es döntését a szerződés felmondásáról. Az új demokrata 
elnök vállalja, hogy az USA 2050-re megvalósítja a szén-dioxid-semlegességet. Ez azt jelenti, hogy a szennyező 
kibocsátásokat a természetes ökoszisztémák, vagy pedig a technikai megoldások semlegesítik. Az Európai Uniónak 
ugyanez a célja, és üdvözli az új partnerségben rejlő lehetőségeket.  
 
Többoldalú kapcsolatok az autonómia megőrzése mellett – ez az EU új kereskedelempolitikája 
Kidolgozták az Európai Unió következő évekre szóló kereskedelmi stratégiáját. Ez a lényege az Európai Bizottság által 
csütörtökön bemutatott projektnek. Meg kívánja erősíteni fellépését a multilateralizmus érdekében, de úgy, hogy ne 
áldozza fel saját érdekeit. 
 
Valami nagyon „el lett tolva” az EU-ban 
Hibát hibára halmoz az Európai Unió vezetősége az elmúlt három hónapban, és nem csupán a brüsszeli politikusok, 
hanem például Angela Merkel német kancellár is. Ideje változtatni, mert Donald Trump távozása után az EU már nem 
látszik jobbnak az USA-nál pusztán azért, mert Amerika élén populista elnök áll. 
 
Újra fellángolhat a nemzetközi fuvarozás körülötti vita az unióban 
Kavart némi felzúdulást tavaly, amikor az uniós döntéshozók zöld utat adtak a közúti szállítási ágazat reformját célzó 
úgynevezett mobilitási csomagnak. A több tagállam által ellenzett irányelvnek volt két olyan rendelete, amely nem volt 
része az Európai Bizottság javaslatának, így azokat hatástanulmányoknak sem vetették akkor alá. Ezt most az Európai 
Bizottság pótolta, az eredmények pedig úgy tűnik az elégedetlen tagállamok érveinek adhatnak egy löketet. 
 
Az EU 5,6 milliárd eurót fektet az ITER-projektbe 
Az Európai Unió 5,6 milliárd eurót fektet a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) létrehozására irányuló 
projektbe 2027-ig. Az Európai Unió Tanácsa hétfőn fogadott el határozatot, amellyel biztosítja, hogy a projekthez 
nyújtott európai finanszírozás a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret (MFF) időtartama alatt is 
folytatódjon. A projekt számára a 2021-2027-es időszakra előirányzott indikatív európai hozzájárulás összege folyó 
árakon 5,61 milliárd euró.  
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FÁK-térség 

 
Újabb szankciókról döntöttek az uniós külügyminiszterek Oroszország ellen 
Politikai döntést hoztak az uniós külügyminiszterek az Oroszország elleni, már meglévő szankciós lista kiterjesztéséről. 
A kiszivárgott hírek szerint négy orosz tisztviselő neve kerülhet fel a dokumentumra, nekik az EU szerint szerepük 
lehetett az ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij megmérgezésében, illetve bebörtönzésében. Ezt a listát csak akkor teszik 
majd közzé, ha az írásos eljárással elfogadják a szankciókat. 
 
Megérkezett az orosz válasz az EU szankcióira 
Az orosz külügyminisztérium hivatalos weboldalán közzétett közlemény szerint az EU intézkedésével oroszellenes 
sztereotípiákat ápol, melyeket az intézmény „teljesen hatástalannak” nevezett. Kritizálták azt is, hogy szerintük az EU 
először meghozta a politikai döntést, majd utána döntötték csak el, hogy pontosan kikre akarják alkalmazni. 
Oroszország szerint az EU lépése csak további kapcsolatromlást eredményez majd. Oroszország egyelőre a 
közleményen kívül más lépéssel még nem válaszolt az EU-nak. 
 
Február 24-gyel veszi kezdetét az orvosok Covid-19 elleni oltása Ukrajnában 
Doctor Viktor Liashko ukrán egészségügyi miniszter-helyettes bejelentése értelmében február 24-én veszi kezdetét a 
Covid-19 elleni oltási kampány Ukrajnában, melynek keretei között a régiókba kiszállított vakcinákat elsősorban a covid-
osztályokon feladatot ellátó egészségügyi dolgozók fogják megkapni.     
 
2020-ban az azeri gazdasági társaságok 358 millió manat (210,6 millió dollár) összegű pénzügyi támogatásban részesültek 
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter egy, a világjárvány utáni időszak adórendszereiről szóló konferencián elmondta, 
hogy 2020-ban az azeri gazdasági társaságok 358 millió manat (210,6 millió dollár) összegű pénzügyi támogatásban 
részesültek, és számukra 115 millió manat (67,6 millió dollár) értékben került sor kedvezményes hitelek folyósítására. A 
2021. év prioritásai között szerepel a járvány következményeinek enyhítése, valamint a kis- és középvállalkozások 
tevékenységének helyreállítása. 
 
Kazahsztán GDP-je 4,5% -kal csökkent 2021 januárjában 
Aset Irgalijev nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint a kazah GDP januárban 4,5%-kal csökkent, míg a 
reálszektor 3,6%-kal nőtt az év első hónapjában. A kazah kormány arra számít, hogy a nemzetgazdaság 2021-ben 3%-
os növekedést fog elérni a 2020-as 2,6%-os csökkenést követően. 
 
A kazah QazCovid-In vakcina exportja 
Alekszej Tsoi egészségügyi miniszter nem zárja ki a QazCovid-In kazah vakcina exportjának lehetőségét a jövőben, de 
erre csak a hazai igények kielégítését követően kerülhet sor. A miniszter elmondta, jelentős külföldi érdeklődést 
tapasztalnak a kazah vakcina iránt, az oltóanyag pontos dokumentációját és az eddigi vizsgálatok és kutatások 
eredményeit kérik a fejlesztőktől. A miniszter emlékeztetett arra, korábban 5 helyi vakcina bejegyzését kérték a WHO-
tól, ezek közül a QazCovid-in van a legígéretesebb fázisban.  
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Kazahsztán ratifikálja az EGU és Szerbia közötti szabadkereskedelemi szerződést 
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő 2021. február 15-én aláírta a Kazah Köztársaság „Egyrészről az Eurázsiai 
Gazdasági Unió és tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti szabadkereskedelemről szóló megállapodás 
megerősítéséről" szóló törvényt. 
 
A kirgiz cégek szerint a politikai instabilitás az üzlet legfőbb akadályoztatója 2021-ben 
A Kirgiz kereskedelmi és iparkamara által készített felmérés alapján a válaszadó kirgiz vállalatok szerint az üzlet 
szempontjából a legnagyobb problémát és akadályt a politikai instabilitás jelenti. A válaszadók több mint 70%-a 
nyilatkozott a probléma valósságáról.  
 
Engedélyezték a Szputnyik V vakcina felhasználását Üzbegisztánban 
Üzbegisztánban jóváhagyták a Szputnyik V orosz vakcina a tömeges oltásra történő felhasználását, melyet az orosz 
Közvetlen Befektetési Alap is megerősített közleményében. A tömeges oltások az országban várhatóan február végén, 
március elején kezdődhetnek meg.  
 
FORRÁS: 
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Kína 

 
Újabb titkos amerikai kódokat lophattak el a kínaiak 
A tel-avivi székhelyű Check Point Software Technologies hétfőn kiadott jelentése szerint a Jian nevet viselő kártevő 
szoftver egyes tulajdonságai arra engednek következtetni, hogy azokat közvetlenül az amerikai Nemzetbiztonsági 
Ügynökség (NSA) 2017-ben kiszivárgott kódjai közül lophatták el. Az NSA nem kommentálta a jelentésben foglaltakat 
és a Washingtonban található kínai nagykövetség részéről sem érkezett érdemi válasz ennek kapcsán. Számos ország 
fejleszt ki különböző kártevő szoftvereket annak érdekében, hogy kihasználva más államok által használt szoftverek 
hibáit, feltörjék azokat. Azt, hogy a Jian nevű szoftvert mire használták, egyelőre nem tudni, viszont egy 2017-ben 
kiadott Microsoft jelentés alapján feltételezhető, hogy a Zirconium névre keresztelt kínai hekkercsoport élt vissza vele.  
 
Már tesztelik Kína digitális pénzét, ami a hatalom új kémeszköze lehet 
A decentralizált kripto-szuperpénzből könnyen lehet, hogy egy újabb digitális megfigyelőeszközt készítenek Kínában, 
és a projekttel a túl nagyra nőtt kínai fintech-szektornak is határokat szabna a hatalom. Ez lehet a következő lépés abban 
a játszmában, amelyben Jack Ma világraszóló IPO-ját megfúrták, és letörték a milliárdos szarvait. 
 
Fájdalmasan sokba kerülhet az Egyesült Államoknak a Kínával való szakítás 
Egy jelentés alapján kiderült, hogy az amerikai gazdaság több mint ezermilliárd dollár értékben szenvedhet kárt hosszú 
távon, ha a Fehér Ház hirtelen szakítana Kínával – írja a CNBC. Azt már lehet sejteni, hogy Joe Biden elnöksége alatt 
megmarad a Kínával szembeni kemény fellépés, elődjének célzott intézkedéseivel szemben viszont inkább átfogó Kína-
politikára lehet számítani az új amerikai vezetéstől. 
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Törökország 

 
A napi új igazolt fertőzések száma Törökországban 
Február 24-én egy nap alatt 72-en estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a megbetegedés következtében elhunytak 
száma 28 285-re emelkedett. 9 561 újabb esettel 2 665 194-re nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. Az aktív esetek száma két és fél hete ismét növekedésnek indult, jelenleg 96 616 esetet tartanak 
nyilván. 
 
Törökország az iskolai oktatás újraindítása előtt megkezdi a tanárok oltását 
Törökország megkezdte a tanárok oltását a március 1-jére személyes jelenléttel tervezett iskolai oktatás megkezdése 
előtt. Az Egészségügyi Minisztérium megtervezi a vakcina biztosítását, az előző hetekben összeállította az 1.259.000 
érintett listáját. 
 
A Fitch BB stabilra változtatta Törökország besorolását  
A Fitch Ratings február 19-én felülvizsgálta Törökország adósbesorolását, és BB negatívról stabilra javította azt. A döntés 
hátterében az áll, hogy a monetáris politika jelentősen szigorodott, a nemzetközi tartalékok stabilizálódtak, és a török 
líra november eleje óta 18%-kal erősödött az amerikai dollárral szemben. Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya 
a Fitch szerint az alacsonyabb belföldi kereslet és a csökkent aranyimport miatt 2021-ben a GDP 2,9%-ára, 2022-ben a 
GDP 2,1%-ára csökken a 2020-as 5,3%-ról. 
 
A kereskedelem volumene Törökország vámszabad területein 12%-kal nőtt 2020-ban 
A kereskedelem volumene Törökország 18 szabadkereskedelmi övezetében 2020-ban 12%-kal nőtt éves szinten a 
COVID-19 járvány ellenére. A zónák kereskedelmi volumene 2020-ban meghaladta a 22 milliárd dollárt (155,27 milliárd 
TL), szemben az előző évi 19,6 milliárd dollárral. A 18 szabadkereskedelmi zóna felében növekedés, míg a többiben 
csökkenés volt tapasztalható a kereskedelem vonatkozásában. Az isztambuli speciális szabad zóna érte el a legnagyobb 
növekedést, ötszörös emelkedéssel, majd az ország északkeleti részén található Rize és a délnyugati Denizli tartomány 
következnek 100% -os, illetve 53,48%-os növekedéssel. Mennyiségét tekintve az égei-tengeri zóna vezette a listát több 
mint 3,85 milliárd dollárral, ezt követte az isztambuli zóna 3,64 milliárd dollárral és a déli mersini szabad zóna 2,52 
milliárd dollárral. 
 
A többi iparág számára nehéz 2020-as évben Törökország védelmi ipara csúcsteljesítményt ért el 
2020 sikeres év volt a törökországi védelmi iparnak a befejezett projekteknek, a növekvő exportnak és a terepen 
kipróbált és bevált eszközöknek köszönhetően. A tavalyi növekedést produkáló török védelmi ipar gyors fejlődésének 
egyik elsődleges motívuma az elmúlt időszakban az országgal szemben bevezetett szankciók voltak. Ám az ország 
tétlenség helyett fejlesztette védelmi iparát, amely immár képes termékeket exportálni világszerte, miközben olyan 
élvonalbeli rendszerek fejlesztését is ösztönzi, mint a pilóta nélküli légi járművek (UAV). 
 
A hagyományos török kölni export jelentősen nőtt 2020-ban  
Törökország hagyományos kölni (kolonya) exportja megháromszorozódott 2020-ban, köszönhetően az igazolt 
kézfertőtlenítő hatásának, amelyet sokan használnak a koronavírus fertőzés kivédésére is. Törökország tavaly 6,9 millió 
tonna kölnit exportált, szemben a 2019. évi 2,4 millió tonnával. A kolonya frissítő illata, valamint magas alkoholtartalma 
miatt vált népszerűvé, amely a kórokozók több mint 80% -át képes megölni. Az ország 2020-ban kölni export révén 28,3 
millió dolláros bevételre tett szert, ami több mint háromszorosa a 2019-ben elért 9,1 millió dollárnak. Németország, 
Hollandia, Irak, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság voltak a kolonya legfőbb importőrei, 60% -os részesedéssel. 
 
A COVID-19 járvány következtében januárban 72%-kal csökkent a törökországi turistaérkezések száma 
2021 első hónapjában a Törökországba érkező külföldi látogatók száma éves szinten közel 72%-kal csökkent, mivel a 
koronavírus-járvány továbbra is negatív hatást gyakorol az ország egyik legjelentősebb iparára. Körülbelül 509 787 
turista érkezett az országba januárban, ami 71,48%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjában regisztrált 1,8 
millió turistához képest. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Biztonságosnak találták a Johnson & Johnson vakcináját az Egyesült Államokban 
Megvizsgálta és biztonságosnak találta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) biztonságosnak találta a 
Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcináját – jelentette be a hatóság szerdán. Ha hivatalosan engedélyezik – ez 
pénteken történhet meg –, akkor ez már a harmadik koronavírus elleni vakcina lesz az Egyesült Államokban a Pfizeré és 
a Modernáé után, amit a koronavírus ellen használnak. 
 
Kilőttek az amerikai családiház-eladások 
Az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdán közölt jelentése szerint januárban éves szintre kivetítve 923 ezer új 
családi házat értékesítettek, ami az előző hónaphoz viszonyítva 4,3 százalékos, az egy évvel korábbihoz képest pedig 
19,3 százalékos emelkedés - írja az MTI. 
 
A bitcoin veszélyeire figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter 
A volt jegybankelnök, jelenleg amerikai pénzügyminiszter Janet Yellen hétfőn figyelmeztetést adott ki a közvélemény 
és a befektetők számára, melyben a kriptovaluta veszélyeire figyelmeztetett. 
 
Visszaesett az amerikai bankszektor nyeresége 
Több mint egyharmadával csökkent az amerikai bankszektor teljes nyeresége a koronavírus-járvány által dominált 
tavalyi évben. 
 
Több amerikai halt meg a koronavírusban, mint három nagy háborúban összesen 
A korai becsléseket is túlszárnyalva hétfőre meghaladta a félmilliót a Covid–19 halálos áldozatainak száma az Egyesült 
Államokban. Ezzel pedig több amerikai halt meg az ország területén tomboló járványban, mint az első és a második 
világháborúban, valamint a vietnami háborúban összesen.  
 
Meglepetést okozott az amerikai adat 
Az ingatlanforgalmazók szakmai képviseleti szervezete, a National Association of Realtors (NAR) pénteken azt közölte, 
hogy januárban szezonális kiigazítással és az egész évre kivetítve 6,69 millió használt lakást értékesítettek az Egyesült 
Államokban, 0,6 százalékkal többet, mint decemberben. 
 
Figyelmeztet az amerikai fővirológus: lehet, hogy még jövőre is maszkot kell hordanunk 
Elképzelhető, hogy az amerikaiaknak még 2022-ben is maszkot kell viselniük, még akkor is, ha a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozásokat enyhíti majd az Egyesült Államok - mondta vasárnap Anthony Fauci, Joe Biden amerikai 
elnök egészségügyi főtanácsadója a CNN hírtelevíziónak. 
 
Jelentősen csökkent a várható élettartam az USA-ban 
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) friss adatai szerint megdöbbentő mértékben, egy évvel 
csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban 2020 első felében az előző évi adatokhoz képest. A várható 
élettartam az amerikaiaknál a tavalyi év első felében 77,8 év volt, egy évvel kevesebb a 2019-es 78,8-nál. A beszámoló 
szerint a csökkenést a járvány tavaszi halálozási hulláma okozta. 
 
A Mazda lett a legmegbízhatóbb autómárka Észak-Amerikában 
Ma jelent meg a Consumer Report éves rangsora, mely az észak-amerikai autópiacon jelenlévő 32 legnagyobb márkát 
rangsorolja megbízhatósági szempontok alapján. A Mazda most először végzett a lista első helyén. 
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Kanada 

 
Kanada is fizettetne a Facebookkal a hírek után 
Ugyan éppen csúcsponton van a Facebook szabadságharca Ausztráliában, de Kanadát ez nem érdekli: ők is belengették, 
hogy a közösségi oldalnak fizetnie kell az átvett hírek után. A kanadai médiacégek már tavaly figyelmeztetést adtak ki, 
hogy ha minden így megy tovább, akkor 3100-ból 700 állás szűnhet meg a nyomtatott sajtóban. Azt egyébként még nem 
tudni, hogy a kanadaiak, az ausztrál modellt követik-e majd, vagy inkább a franciát. Utóbbi arra kötelezi a techcégeket, 
hogy állapodjanak meg a kompenzációt igénylő sajtótermékekkel. 
 
Elektromos autót tervez piacra dobni egy kanadai startup cég 
A Maple Majestic egy teljesen új autóipari szereplőként jelent meg a semmiből. A srácok startup jelleggel működnek és 
egy igencsak furcsa elektromos autóval szeretnének betörni a piacra. 
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Latin-Amerika 

 
Saját koronavírus-vakcinát fejleszt Kuba 
Kuba saját magát húzna ki a bajból: több évtizedes tapasztalattal rendelkező vakcinafejlesztő intézete hamarosan 
elkezdi tesztelni helyben fejlesztett koronavírus elleni oltását. A havannai Finlay Vakcinaintézet berendezései talán nem 
a legmodernebbek, azonban az itt dolgozók szaktudására már nem lehet az avítt jelzőt használni. A kutatók éjt nappallá 
téve dolgoznak itt a Soberana 2 nevet viselő koronavírus elleni oltás fejlesztésén: Kuba saját vakcinája úgynevezett 
konjugált védőoltás, amelyben az antigénhez egy fehérjét is kapcsolnak, hogy stabilabb és biztonságosabb legyen a 
vakcina. A vakcinát heteken belül több tízezer önkéntes bevonásával kezdik tesztelni, 2021-ben 100 millió adagot 
akarnak gyártani az oltásból.  
 
Mexikó és Argentína szerint a gazdagoknak kellene ellátni vakcinával a szegény országokat 
Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök és argentin hivatali kollégája, Alberto Fernández felszólította keddi közös 
mexikóvárosi sajtóértekezletén az ENSZ-t és a gazdag államokat, hogy segítsék koronavírus elleni oltóanyaghoz jutni a 
szegény országokat, mert az eddigi erőfeszítéseik szerintük messze nem elegendők. López Obrador kijelentette: a 
szegény országokat vakcinával ellátni hivatott program - az Egészségügyi Világszervezet támogatta COVAX - 
egyszerűen nem működik, a világon rendelkezésre álló oltóanyag 80 százaléka tíz országban koncentrálódik, ők gyűjtik 
be ezeket, ami "teljesen igazságtalan". 
 
Kiutasíthatják az EU nagykövetét Venezuelából 
A venezuelai parlament felszólította kedden a kormányt, hogy utasítsa ki az országból az Európai Unió caracasi 
nagykövetét, megtorlásul azért, hogy az EU a minap újabb venezuelai tisztségviselőket sújtott szankciókkal. Az EU 
külügyi tanácsa hétfőn újabb 19 embert vett fel arra a szankciós listájára, amelyen a demokráciát, a jogállamiságot és az 
emberi jogok helyzetét szerinte aláásó venezuelai tisztségviselőket sorolja fel.  
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Túl drágának találta az üzemanyagok árát, durván beavatkozott a populista elnök 
A többségében állami tulajdonban lévő Petrobras részvényei hatalmasat zakóztak tegnap, miután az ország populista 
elnöke, Jair Bolsonaro bejelentette, hogy lecseréli a cég vezérigazgatóját egy nyugalmazott tábornokra, mivel drágának 
találta az üzemanyagok árát, és az sem tetszett neki, hogy otthonról dolgozott a CEO. A politikai jellegű döntésnek 
azonban komoly következményei lehetnek hosszabb távon. 
 
A NAK ellenzi a dél-amerikai országokkal kötött kereskedelmi megállapodást 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elfogadhatatlannak tartja az Európai Unió és a dél-amerikai Mersocur-
országok közötti kereskedelmi megállapodást, az ugyanis ismeretlen eredetű élelmiszerek beáramlására, az uniós 
gazdálkodók tönkretételéhez vezethet. A keddi közleményben kiemelték: a több mint 23 millió európai gazdálkodót és 
22 ezer szövetkezetet képviselő COPA-COGECA más szervezetekkel együttműködve kampányt indított a megállapodás 
jelenlegi formája ellen. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
2,4 Mrd USD összegű segítséget nyújt az IMF Kenyának 
A Nemzetközi Valutaalap és Kenya megállapodása értelmében a korábbi, májusban jóváhagyott 739 M USD pénzügyi 
csomag mellé újabb, 2,4 Mrd USD összegű financiális segítséget kap az ország az IMF-től a gazdasági nehézségek 
leküzdése céljából.  
 
Jelentősen csökkentek a beruházások Ruandában 
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban közel a felére esett vissza Ruandában a befektetések értéke a 2019-ben mért 2,46 
Mrd USD értékű befektetések 2020-ban 1,3 Mrd USD-re csökkentek. Az FDI mértéke azonban a befektetési portfólió 
egészét tekintve azonban százalékos arányban nőtt 2020-ban, 2019-hez képest a befektetések közül az FDI 37 helyett 
51%-ot foglal el.  
 
Az első üzleti félévben közel 1,7 millió munkahelyet teremtett az állam Etiópiában 
Az etióp Munkahelyteremtő Bizottság beszámolója szerint az idei első üzleti félévben közel 1,7 millió munkahelyet 
teremtett az állam, amellyel 6 százalékkal meghaladták a célkitűzéseket. Az új munkahelyek 44 százaléka a szolgáltatási 
szektorban, 26 százaléka az iparban és 30 százalék a mezőgazdaságban jött létre. 
 
Állami vagyonok privatizáció, koncessziós üzemeltetésbe helyezése Nigériában 
A szövetségi kormány 36 állami tulajdonban lévő energetikai, ipari, telekommunikációs és infrastrukturális 
ingatlanvagyon privatizációjáról vagy koncessziós üzemeltetésbe helyezéséről döntött. A nemzetgyűlés elé terjesztett 
NCP Approved 2021 Work Plan c. dokumentumban felsorolták azokat az ingatlanokat, amelyeket 2021 januárja és 2022 
novembere között terveznek ilyen módon pénzzé tenni annak érdekében, hogy a 2021-es 13,58 billiárdos költségvetés 
fedezetét biztosítsák. 
  
Megválasztották Ngozi Okonjo-Iweala-t a WTO élére 
Az USA támogatásával és a dél-koreai jelölt visszalépésével az utolsó technikai akadály is elhárult a nigériai WTO 
főigazgató-jelölt megválasztása elől, így a Világkereskedelmi Szervezet hétfőn, 2021. február 15-én közleményben is 
kihirdette az eredményt: a WTO új megválasztott főigazgatója Ngozi Okonjo-Iweala, Nigéria korábbi 
pénzügyminisztere és külügyminisztere, a Világbank volt ügyvezetője. 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20210223/tul-draganak-talalta-az-uzemanyagok-arat-durvan-beavatkozott-a-populista-elnok-471118
https://www.vg.hu/vallalatok/kereskedelem/a-nak-ellenzi-a-del-amerikai-orszagokkal-kotott-kereskedelmi-megallapodast-3575458/
https://infostart.hu/
https://www.portfolio.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/imf-kenya-funding-3293458
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/rwanda-investment-fall-3287802


Egy izraeli tanulmány szerint 94 százalékos hatékonyságú a Pfizer vakcinája 
Egy nagymintás izraeli tanulmány bizonyítja, hogy a Pfizer amerikai gyógyszercég koronavírus elleni vakcinája 94 
százalékos hatékonyságú. A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban. Izraelben csaknem 
600 ezer embernek adták már be a Pfizer oltóanyagát, és ennek során bizonyítást nyert, hogy a vakcina – amelyet két 
lépcsőben kell beadni –, már az első adag után is 62 százalékos valószínűséggel védi meg az embert a súlyos 
megbetegedéstől, a második után pedig 94 százalékos valószínűséggel. 
 
Koronavírus: Izrael világelső az oltásokban, mégis szigorítanak 
Járványügyi korlátozásokról döntött az izraeli kormány a hétvégi purim örömünnep idejére - jelentette a Jediót Ahronót 
című újság hírportálja, a ynet szerdán. A kormány a kedd esti ülésén jóváhagyta az éjszakai kijárási tilalom bevezetését 
a purim ünneplésének idejére, csütörtöktől vasárnapig. Este fél kilenctől reggel 5-ig tilos lesz a közlekedés, és nem csak 
a nyilvános, hanem a házibulikat is betiltották: nem szabad más otthonában tartózkodni sem. 
 
Oltási igazolvánnyal újra mehetnek zsinagógába az izraeliek 
Jelentősen enyhíti a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat Izrael. Vasárnap újra megnyithattak a 
bevásárlóközpontok, az üzletek, éttermek, és a múzeumok, illetve újra rendezhetnek sporteseményeket és koncerteket. 
Egyes létesítményekbe, így a zsinagógákba vagy a szállodákba csak speciális oltási igazolvánnyal, úgynevezett zöld 
kártyával lehet belépni. Ezt azok kaphatják meg, akiknek már beadták az oltás második adagját, vagy igazolhatóan 
átestek a betegségen. 
 
Jordánia Brüsszeltől vár segítséget a szír menekültek ellátásához 
Jordánia szerdán 2,4 milliárd dolláros támogatást kért az európai országok nagyköveteitől ahhoz a programjához, 
amelynek célja a közel-keleti országban élő 1,3 millió szíriai menekült ellátása. A tervezésért és nemzetközi 
együttműködésért felelős jordániai minisztérium közleménye szerint Nasszer Sraideh tárcavezető számos európai 
ország nagykövetével folytatott megbeszélést, akiktől segítséget kért az idei terv megvalósításához. 
 
12 millió embernek nincs mit ennie Szíriában, a táborokban pedig borzasztó állapotok vannak 
Tízévi polgárháború után Szíriát az ország történetének legsúlyosabb éhínsége sújtja - állítja a Welthungerhilfe nevű 
német segélyszervezet. "Riasztó rekord", hogy 12 millió embernek, a lakosság közel 60 százalékának nem jut elegendő 
ennivaló - mondta el a dpa német hírügynökségnek Konstantin Witschel, a nem kormányzati szervezet szíriai 
koordinátora. A humanitárius helyzet Szíriában általában véve is romlott az elmúlt évben, és ez mindenekelőtt a 
menekülteket sújtja. 
 
Húszezer adag orosz vakcina érkezett Gázába az Egyesült Arab Emírségekből 
Húszezer adag orosz Szputynik V koronavírus elleni vakcina érkezett vasárnap Gázába az Egyesült Arab Emírségekből. 
Az oltóanyag küldését Mahmúd Abbász palesztin elnök emírségekben élő riválisa, Mohammad Dahlan intézte a Hamász 
radikális iszlamista mozgalom által uralt Gázai övezet számára. A gázai egészségügyi hatóságok közlése szerint a 
mintegy kétmillió lakosú palesztin övezetben hétfőn kezdik meg az oltási kampányt, amelyben elsőbbséget fognak 
élvezni az egészségügyi dolgozók és a krónikus betegségekben szenvedők. 
 
Összeszámolják, mekkora az olajmonarchia vagyona 
Szaúd-Arábia létrehoz egy vagyonmérleget, amelyben minden olyan tétel szerepel majd, amelyet eddig nem hoztak 
nyilvánosságra, így az állami fejlesztési alap (Public Investment Fund – PIF) befektetései és adósságállománya is. A 
Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Mohamed bin Szalmán trónörökös, a királyság de facto uralkodója a 
PIF-et helyezte reformjainak középpontjába, amelyeknek a célja a gazdaság diverzifikálása, függetlenné tétele a fosszilis 
energiahordozóktól. 
 
Milliárdokat fordítanak védelmi kiadásokra az Egyesült Arab Emírségek 
Az Egyesült Arab Emírségek mintegy 7,3 milliárd dirham (590 milliárd forint) összegben kötött fegyverszállítási 
megállapodásokat hétfőn, a fővárosában, Abu-Dzabiban tartott nemzetközi fegyverkiállítás második napján – közölte a 
WAM állami hírügynökség. A hétfőn bejelentett legnagyobb szerződést – 3,7 milliárd dirham értékben – a svéd SAAB 
repülőgépgyártóval írták alá GlobalEye légtérellenőrző rendszerek beszerzéséről. 
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Egyiptom szabályozná a népszaporulatát 
Abdel-Fattáh esz-Sziszi elnök a születések számának visszafogására törekedne a népesség gyors növekedése miatt. 
Egyiptomnak jelenleg 101,5 millió lakója van, amely számmal az arab világ legnépesebb országának számít. Ez a szám 
azonban 2050-re akár a 153 milliót is meghaladhatja a jelenlegi növekedés alapján. Ez a mértékű népességrobbanás 
azonban a szakértők szerint nagyban veszélyeztetheti az ország ivóvízellátását és az infrastruktúráját. A legnagyobb 
veszélynek a főváros, Kairó lenne kitéve, ahol már most mintegy húszmillió ember él.  
 
Milliárdos értékben vásárolt Egyiptom vasúti kocsikat egy magyar-orosz cégtől 
Magyarországon összeszerelt vasúti kocsikat szállított le Magyarország Egyiptomnak - jelentette be Szijjártó Péter 
külgazdasági- és külügyminiszter. A magyar vasúti járműgyártás az eddigi legnagyobb megrendelését kapta az 
egyiptomi nemzeti vasúttársaságtól, ami a két ország közötti gazdasági együttműködés valaha volt legkomolyabb 
eredménye, valamint a magyar ipar történetének egyik legnagyobb exportügylete. Aláhúzta: a mintegy egymilliárd 
eurós megrendelést egy magyar-orosz konzorcium nyerte meg, Oroszországban 624, Magyarországon 676 vasúti kocsit 
fognak legyártani a következő két-három évben. 
 
Ötszázmilliárd köbméteres tengeri gázmezőhöz építene vezetéket Izrael és Egyiptom 
Egyiptom és Izrael bejelentette, közös víz alatti gázvezeték megépítését tervezi, ami nem csupán a két országot kötné 
össze, de elősegítené az európai piacra irányuló gázexportot is. Az együttműködés alapját egy hatalmas, tenger alatti 
gázmező jelenti. A Levantei-tenger térsége számos lenyűgöző, hatalmas tartalékokkal bíró szénhidrogén-forrást rejt 
magában, mely források gazdasági szövetségeket idéztek elő a politikai riválisok között, az egyébként számos 
konfliktustól terhelt térségben. 
 
Az EU tanácskozás összehívását tervezi az iráni atomalku résztvevőivel 
Az Európai Unió informális tanácskozás összehívásán dolgozik az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodás 
aláíró államai, köztük az Egyesült Államok részvételével – közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője a testület 
pénteki sajtótájékoztatóján. Peter Stano kérdésre válaszolva elmondta, a tanácskozás előkészítését célzó puhatolózó 
megbeszélések folynak a részt vevő államok képviselőivel, aminek lendületet adott, hogy a Joe Biden elnök vezette új 
amerikai kormányzat csütörtökön közölte, kész tárgyalásokba bocsátkozni Iránnal és az érintett nagyhatalmakkal, hogy 
megvitassák az Egyesült Államok visszatérését az atomalkuhoz. 
 
Egy hónap múlva elkészül a gigantikus iráni olajvezeték, ami sok mindent megváltoztat 
A geopolitikailag is igen fontos Goreh-Jask olajvezeték építése jelentősen előrehaladt, megkezdődtek a tenger alatti 
szakaszok munkálatai is, adja hírül az Oilprice.com. Előrejelzések szerint márciusra elkészül a teljes hálózat, ez pedig 
jelentős mérföldkő egy olyan vállalkozásban, amivel Irán felforgathatja a kőolaj világpiacának addig megszokott néhány 
fontos keretét. 
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Ausztrália 

 
Átment az ausztrál parlamenten a Facebookot ellehetetlenítő törvény 
Megszavazta az ausztrál parlament csütörtökön azt az új médiatörvényt, amely előírja a közösségi médiának és az 
internetes keresőmotoroknak, hogy csak a hírportálokkal való megegyezés alapján közölhetik híreiket, vagyis egyes 
esetekben az óriáscégeknek fizetniük kell a hírtartalom megjelentetéséért. A jóváhagyott megállapodást Josh 
Frydenberg pénzügyminiszter jelentette be – írja az MTI. 
 
Három éves csúcson az ausztrál dollár 
A nyersanyagárak folyamatos emelkedése miatt 2018. eleje óta nem látott szintre emelkedett az ausztrál dollár-
amerikai dollár árfolyama – mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: az Ausztrália egyik fő 
exportcikkének számító vasérc ára tízéves rekordot döntött, melyet segített a kínai piac újraindulása is a holdújévi 
szünetet követően. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zélandról kapott segítséget a patinás óbudai vendéglő 
Deli János és Kerekes Sándor óbudai vendéglője is bezárni kényszerült a vírushelyzet miatt, de most újra dolgoznak: 
az óbudai anyaotthon lakóinak szállítanak ételt. A Gléda Vendéglő szinte az utolsó pillanatban nem várt helyről, Új-
Zélandról kapott segítséget – írja a Gusto.  
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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