
 

 
 

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 11 millió eurót biztosít Albániának oltások beszerzésére 
Az Európai Unió 11 millió euró (13,1 millió dollár) támogatást nyújt Albániának, hogy segítse az országot a COVID-19 
vakcinák és oltóeszközök beszerzésében. Albániának március végéig kell megkapnia az első szállítmány COVID-19 
vakcinát, amelyet az EU biztosít a Covax mechanizmus révén. Az EU várhatóan április 1-jén utalja át Albániának a 2020 
augusztusában bejelentett makroszintű pénzügyi támogatási csomagban foglalt 180 millió euró első felét, míg a 
második felét nyárig kapja meg az ország. Az országba március 12-én érkezik meg a 38 400 adagot tartalmazó első 
AstraZeneca vakcina szállítmány. Március 10-én 631-gyel 114 840-re nőtt a koronavírus-járvány kitörése óta regisztrált 
fertőzöttek száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 17-tel 1 986-ra emelkedett. 
 
Albániában a járvány alatt megnőtt a luxuscikkek iránti kereslet 
Albániában a járvány kezdete óta növekedett néhány luxuscikk iránti kereslet, ilyenek például a külföldről érkező ételek, 
a mosószerek, a bútorok, vagy éppen az ékszerek is. A 2019-es évhez képest csökkent a kávé, a cigaretta, az alkohol és 
a különböző órák forgalma. Tavaly a legtöbbet tészta- és gabonafélékből, lisztből és olajból adtak el. A nagy esküvők és 
az ünnepi összejövetelek tiltása, valamint a bárok és az éttermek bezárása miatt csökkent az alkoholfogyasztás is. Az 
1.000 euró feletti ékszerek forgalma viszont nem kevesebb, mint 5 százalékkal növekedett. 
 
Albániában 26%-kal nőtt 2021 első két hónapjában a tevékenységüket felfüggesztő vállalkozások száma 
2021 január-februárjában a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, valamint a kereslet 
visszaesése következtében, mintegy 2200 albániai vállalkozás függesztette fel tevékenységét, ami 26%-kal magasabb 
az előző év azonos időszakához képest. Csak Tiranában 934 vállalkozás vált passzív státuszúvá, de a korábban a 
turizmusból élő településeken még rosszabb a helyzet. 
 
Albániában 3,4%-kal csökkent a 2020. negyedik negyedévi termelői árindex  
Albánia termelői árai 3,4%-kal csökkentek 2020 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
Negyedéves összehasonlítás alapján Albánia termelői árindexe 0,6%-kal emelkedett az október-decemberi időszakban. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/albania-to-get-first-38-400-astrazeneca-anti-covid-jabs-1 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Ausztriában regionális szigorítások lépnek életbe 
Az Egészségügyi Minisztérium a hét végén tájékoztatta a tartományi vezetőket arról, hogy a március 10-től érvényes 
rendelkezés értelmében kiutazási korlátozás lép érvénybe azokban a körzetekben, illetve "regionálisan behatárolt 
hotspotokban" (gócpontokban), ahol a járványügyi mutatók ezt indokolják. Ez azt jelenti, hogy az adott települést csak 
negatív koronavírusteszttel lehet elhagyni. Ezek érvényessége PCR-teszt esetén 72 óra, míg a kevésbé megbízható 
antigénteszt esetén 48 óra. Kivételt csak a gyerekek, az átutazók, illetve azok élveznek, akik igazoltan átestek a 
betegségen.    
  
Ausztriában is megjelent a brazil mutáns 
Ausztriában, Salzburg városban hétfőn azonosították az első brazil vírusmutánst - értesült a Der Standard című osztrák 
napilap. A gyanú már a férfi két héttel ezelőtti pozitív koronavírustesztjénél felmerült, ezért tovább vizsgálták a levett 
mintát, és hétfőn beigazolódott, hogy ő az első osztrák, aki a brazil vírusváltozattal fertőződött meg. Hogy hol kaphatta 

https://seenews.com/news/eu-to-grant-11-mln-euro-to-albania-to-buy-vaccines-ambassador-733719
https://www.magyarszo.rs/hu/4557/kozelet_europa/237712/Alb%C3%A1ni%C3%A1ban-a-j%C3%A1rv%C3%A1ny-alatt-megn%C5%91tt-a-luxuscikkek-ir%C3%A1nti-kereslet-Alb%C3%A1nia-Tirana-luxuscikk-%C3%A9kszerek.htm
https://albaniandailynews.com/news/business-closure-increased-by-26-during-2021
https://seenews.com/news/albanias-q4-ppi-down-34-yy-table-733889
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/albania-to-get-first-38-400-astrazeneca-anti-covid-jabs-1
https://www.magyarszo.rs/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210307/ausztriaban-regionalis-szigoritasok-lepnek-eletbe-473010
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/jarvany-ket-szomszedos-orszagban-is-megjelent-a-brazil-mutans.724781.html


el a betegséget, nem derült ki, a férfi nem járt külföldön, és nem találkozott olyanokkal sem, akik szabadságról 
visszatérve esetleg átadhatták volna neki ezt a mutánst - idézi az MTI. 
 
Felfüggesztették az AstraZenecával az oltást Ausztriában, miután meghalt egy beoltott ápoló 
Elővigyázatosságból, a vizsgálatok idejére felfüggesztették vasárnap Ausztriában az AstraZeneca vakcinájával a 
koronavírus elleni oltásokat, miután véralvadási okok miatt elhunyt egy 49 éves ápoló a zwettli kórházban a megkapott 
oltás után, míg egy 35 éves ápoló szintén ugyanabban a kórházban ugyanúgy vérkeringési problémára utaló 
tüdőembóliát kapott – írja a Reuters. 
 
Sebastian Kurz: Ausztria 15–20 millió adag vakcinát fog gyártani nyárig 
15–20 millió dózisnyi Pfizer/BioNTech licencű vakcinát tervez gyártani nyárig az Európai Unió számára a Polymun 
biotechnológiai vállalat – jelentette be pénteken Sebastian Kurz osztrák kancellár. A politikus a cég elnök-
vezérigazgatójával, Dietmar Katingerrel együtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a vakcináció a 
normális élethez való visszatérésre ad lehetőséget, a gyártás és fejlesztés egy nagy globális projekt, amelybe Ausztria is 
befektet, közölte a kancellár. 
 
Az osztrák kormány újabb mentőcsomagról döntött 
A koronavírus-járvány okozta válság leküzdésének érdekében 430 millió eurós pénzügyi támogatási csomagot jelentett 
be Ausztriában Werner Kogler alkancellár. A támogatás a járvány miatt nehéz helyzetbe került ágazatoknak - a 
turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak - kíván áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig. A most 
bejelentett segítség egy részét a már meglévő támogatások keretösszegeinek megemelése, másik részét pedig a most 
bevezetésre kerülő - mind a vállalatokat, mind a munkavállalókat segítő - újfajta támogatások teszik ki - hangsúlyozta 
az alkancellár. 
 
Megszünteti az Erste a széntüzeléses üzletek finanszírozását 
Az Erste Csoport 2030-tól nem finanszíroz széntüzeléses üzleteket – közölte az osztrák bankcsoport. A közvetlenül 
széneszközök finanszírozására vonatkozó hitelezési kapcsolatok fennmaradnak a vonatkozó szerződések lejártáig, az 
ebben a körben meglévő megújuló szerződések 2023. év végén túl már nem hosszabbíthatóak meg – közölte a 
bankcsoport. 
 
Megérkezett az Erste Bank nagy dobása 
Három éven készül már az Erste Csoport az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatására, a George magyarországi 
bevezetésére. Magyarországon a legnagyobb a digitálisan bankoló ügyfelek aránya a térségben, ezért induláskor itt 
érhető el a legtöbb funkció az applikációban. Számításaink szerint George miatt az ügyfeleik 75 százaléka a mindennapi 
pénzügyekben átáll majd a digitális bankolásra, és új kliensek is átpártolnak majd az Erstéhez. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgiumban egyetemisták tüntettek a lezárások miatt 
Több ezer, a felsőoktatásban tanuló diák gyűlt össze szerda este a belgiumi Liege városának egyik közparkjában, hogy 
kifejezze elkeseredését az országban hónapok óta tartó, a koronavírus-járvány terjedését lassítani hivatott szigorú 
lezárások és korlátozások miatt - számolt be csütörtökön a helyi sajtó. Az országban enyhén növekedett az újonnan 
fertőzöttek száma, a halálos áldozatok heti száma viszont csökkent. 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210307/felfuggesztettek-az-astrazenecaval-az-oltast-ausztriaban-miutan-meghalt-egy-beoltott-apolo-473024
https://index.hu/kulfold/2021/03/05/egy-osztrak-ceg-tobb-mint-15-millio-vakcinat-fog-gyartani-nyarig/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210310/iden-sincs-vege-a-penzszorasnak-az-osztrak-kormany-ujabb-mentocsomagrol-dontott-473586
https://www.portfolio.hu/bank/20210310/megszunteti-az-erste-a-szentuzeleses-uzletek-finanszirozasat-473494
https://www.napi.hu/prcikk/erste-bank-george-bevezetese-digitalizacio-mobilbank-jelasity-radovan-interju.724800.html
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/Belgiumban-egyetemistak-tuntettek-a-lezarasok-miatt-419061


Belgium és Anglia tovább korlátozza a be- és kiutazást 
A belga kormány pénteken este bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében április 18-ig 
meghosszabbítja a nem elengedhetetlen okokból történő be- és kiutazással kapcsolatos korlátozásokat. 
 
A belga orvostanács szankcionálni fogja az oltásokról tévinformációkat terjesztő orvosokat 
Meg kell előzni, hogy az emberek jobban kételkedjenek az oltóanyagokkal kapcsolatban, és jobban ódzkodjanak a 
védőoltástól. A belga orvostanács szankciókat fog bevezetni olyan orvosok ellen, akik tévinformációkat, összeesküvés- 
elméleteket terjesztenek a koronavírus elleni oltóanyagokról – jelentette be Michel Deneyer, a tanács alelnöke a Brussles 
Times című belga napilap pénteki híradása szerint.  
 
Közel 300 millió eurós veszteséget könyvelhetett el a Brussels Airlines 2020-ban 
A Lufthansa Csoporthoz tartozó belga nemzeti légitársaság, a Brussels Airlines 2020-ban 293 millió eurós veszteséggel 
zárta a pénzügyi évet, alapvetően a koronavírus-válság következtében. A társaság bevételei 72%-kal 414 millió euróra, 
míg az utasszám pedig 77%-kal 2,4 millió főre csökkent. Ahhoz, hogy a légitársaság talpra tudjon állni, elengedhetetlenül 
szükséges lenne a zavartalan utasforgalomra az idei nyári szezonban. A 2021. év még így is nehéz marad, a 
nyereségesség jó esetben 2023-ra térhet csak vissza.  
 
Az utazási tilalom helyett célzott intézkedésre szólította fel Belgiumot az EU 
Belgiumnak célzottabb intézkedésekkel kell felváltania a jelenlegi utazási korlátozásokat – közölte az Európai Bizottság 
szóvivője. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a nem feltétlenül szükséges ki- és beutazásra is vonatkozó tilalom 
elrendelése és fenntartása nem áll összhangban az arányosság európai uniós jogban rögzített elvével, ezért a testület 
arra szólítja fel Belgiumot, hogy a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendelkezést helyettesítse 
célzottabb intézkedésekkel – közölte Christian Wigand, az uniós bizottság illetékes szóvivője. 
 
Koronavírus: tesztbuli Amszterdamban 
Kísérleti bulit tartottak szombaton az amszterdami Ziggo Dome-ban. Az 1300 fős rendezvényt egy kísérletsorozat 
részeként engedélyezték. A holland kormány azt szeretné felmérni, a koronavírus-járvány közepette lehetséges-e nagy 
létszámú biztonságos rendezvényeket tartani. Vizsgálták többek közt, hogy közös éneklés során a résztvevők mennyi 
nyálcseppet bocsátanak ki a környezetükbe. A Twente Egyetem kutatója, Ruud Verdaasdonk azt mondta, ezt úgy tudják 
vizsgálni, hogy nem mérgező, fluoreszkáló italt itatnak a résztvevőkkel, akik énekléskor így színes cseppeket bocsátanak 
ki. 
 
Meghosszabbítják a kijárási tilalmat március végéig Hollandiában 
A holland kormány hétfő esti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása végett 
március 31-ig meghosszabbítja az országban hatályban lévő, este 9 és hajnali 4 óra közötti kijárási tilalmat. Mark Rutte, 
az ügyvezető kormány feje szerint az éles társadalmi vitákat kiváltó intézkedést - amely tavaly december közepén lépett 
életbe - nem lenne helyes döntés enyhíteni, mivel az új fertőzöttek száma továbbra is folyamatosan növekszik. A kijárási 
tilalmat március 15. és 17. között, a parlamenti választások időszakára felfüggesztik. 
 
Hollandia gazdasága 3,7%-kal esett vissza 2020-ban 
A 2020.év világszerte katasztrofális gazdasági eredményeket produkált, így Hollandiában is, ahol -3,7 %-os volt a GDP 
csökkenése. Mi történt Európa többi országában?  Gazdasági csoda Írország eredménye, ahol az export több, mint 6%-
kal bővült, míg a világkereskedelem 9%-kal csökkent 2020-ban. Nyugat-Európa többi országában az EU átlagánál kisebb 
csökkenés következett be, így Németországban ill. Hollandiában, ugyanakkor Nagy-Britannia gazdasági teljesítménye 
katasztrofális volt, valamint a dél-európai országok GDP csökkenése volt a legmagasabb mértékű.   
 
FORRÁS:  
www.profitline.hu  
www.kitekinto.hu 
www.index.hu  
www.ma.hu  
www.travel-magazine.be  

https://kitekinto.hu/2021/03/06/europan-kivul/belgium-es-anglia-tovabb-korlatozza-a-be-es-kiutazast/190165/
http://www.ma.hu/kulfold/359735/A_belga_orvostanacs_szankcionalni_fogja_az_oltasokrol_tevinformaciokat_terjeszto_orvosokat
https://travel-magazine.be/corona-updates/?lang=fr
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/az-utazasi-tilalom-helyett-celzott-intezkedesre-szolitotta-fel-belgiumot-az-eu-1173876
https://hu.euronews.com/2021/03/07/koronavirus-tesztbuli-amszterdamban
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210308-meghosszabbitjak-a-kijarasi-tilalmat-hollandiaban.html
https://www.nu.nl/economie/6120408/onze-economie-kromp-in-2020-harder-dan-ooit-zo-deed-de-rest-van-europa-het.html
http://www.profitline.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.index.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.travel-magazine.be/


www.turizmus.com  
www.hu.euronews.com 
www.origo.hu   
www.nu.nl 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 11-re Bosznia-Hercegovinában 1 110-zel 139 652-re növekedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 37-tel 5475-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma két hete ismét 
emelkedik, jelenleg 14 934 esetet tartanak nyilván. A magyar kormány március 10-én arról döntött, hogy 40 000 PCR 
tesztet ajándékoz a nyugat-balkáni országnak. 
 
A bosznia-hercegovinai nemzeti bank nettó devizatartalékai 10%-kal növekedtek januárban 
A bosznia-hercegovinai központi bank nettó devizatartaléka január végén 13,761 milliárd BAM-ot (8,3 milliárd dollár / 7,0 
milliárd euró) tett ki, ami 10,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Havi összehasonlításban a jegybank 
devizatartaléka 0,75%-kal csökkent a december végi 13,866 milliárd BAM-ról. 
 
Bosznia-Hercegovinában éves szinten 1,7%-kal estek vissza a fogyasztói árak januárban 
Bosznia-Hercegovinában a fogyasztói árak januárban éves szinten 1,7%-kal csökkentek, miután decemberben éves 
szinten 1,6%-kal csökkentek. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak januárban 0,4%-kal emelkedtek, miután 
decemberben 0,2%-kal estek vissza. Bosznia-Hercegovina fogyasztói árindexe 2020-ban éves összehasonlításban 1%-
kal csökkent, miután 2019-ben 0,6%-kal, 2018-ban 1,4%-kal emelkedett. 
 
Szlovénia 4800 adag oltást adományoz Bosznia-Hercegovinának 
Szlovénia 4 800 adag koronavírus elleni AstraZeneca oltást adományoz Bosznia-Hercegovinának, amint az Borut Pahor 
szlovén elnök és a bosznia-hercegovinai elnökség tagjainak találkozója után elhangzott. A találkozó másik témája a 
migráció volt, melynek kapcsán kiemelték, hogy Szlovénia tapasztalataival segítheti Bosznia-Hercegovinát a 
migránsválság megoldásában. Bosznia-Hercegovina EU-integrációs törekvései kapcsán a szlovén fél támogatásáról 
biztosította a nyugat-balkáni ország vezetőit. 
 
FORRÁS: 
http://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/strategiai-keszleten-feluli-lelegeztetogepeket-ajandekozunk-el-
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Bulgária 

 
A bolgár parlament nem engedélyezte az orosz vakcina beszerzését 
A bolgár parlament elutasította a Bolgár Szocialista Párt javaslatát arról, hogy határozatban szólítsa fel a kormányt: 
kezdjen tárgyalásokat Oroszországgal a Szputnyik V Covid-vakcina beszerzéséről. Bulgáriában akadozik az oltási 
program és nincs elég hozzáférhető nyugati vakcina. Ezt követően a parlament – az Egészségügyi Bizottság indítványa 
nyomán – felszólította a kormányt: kezdjen tárgyalásokat az Európai Bizottsággal más, az EU-ban még nem 
engedélyezett vakcinák beszerzéséről, mely javaslatot a parlament elfogadott. Bulgáriában március 10-én 2 774 új 
esettel 269 579-re nőtt az eddig regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak száma 97-
tel 10 999-re emelkedett. Az aktív megbetegedések száma 1 hónapja ismét nő, jelenleg 38 531 esetet tartanak nyilván. 
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Bulgária 51 millió euróval egészíti ki a kamatmentes hitelgarancia-program költségvetését 
A bolgár kormány a Bolgár Fejlesztési Bank (BDB) kamatmentes hitelgarancia-rendszerének költségvetését 100 millió 
levával (61,5 millió dollár / 51,1 millió euró) 300 millió levára emeli. Az alapokat a BDB portfóliógarancia-rendszeréből a 
pandémia által sújtott mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve a járvány miatt munkanélkülivé vált alkalmazottak 
támogatására csoportosítják át. Bulgáriában januárban 7%-os volt a regisztrált munkanélküliség, ami 0,7 
százalékponttal magasabb, mint 2020 januárjában. 
 
A Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó bevételek januárban 57%-kal csökkentek éves szinten 
A koronavírus-járvány következtében 2021 első hónapjában a Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó 
bevételek jelentős mértékben, éves szinten 57%-kal csökkentek, 26 millió levára (15,9 millió USD / 13,3 millió EUR). A 
külföldi állampolgárok által eltöltött vendégéjszakákból származó bevételek 79%-kal, míg a belföldi vendégéjszakákból 
származó bevételek 29%-kal csökkentek. Az országban eltöltött összes vendégéjszaka száma a tárgyhónapban éves 
összevetésben 57%-kal, 463 700-ra esett vissza. A bulgáriai szálláshelyeken januárban megszálló turisták száma éves 
összehasonlítás alapján megfeleződött, mintegy 218 700-ra csökkent. 
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Csehország 

 
A cseh elnök fejeket akar, az orosz és kínai vakcina azonnali engedélyezését követeli 
Milos Zeman cseh államfő Jan Blatny egészségügyi miniszternek és Irena Storovának, az állami gyógyszerellenőrzési 
hivatal (SÚKL) igazgatójának távozását követeli, amiért elutasítják a koronavírus elleni orosz vakcinát, a Szputnyik V-t. 
Emiatt „személyesen felelősek a COVID-19 betegségben Csehországban elhunytak haláláért" – jelentette ki az elnök a 
Parlamentní Listy portálon szerdán megjelent beszélgetésben. 
 
Súlyos a helyzet a cseh kórházakban 
Enyhülni látszik a koronavírus-járvány Csehországban: hétfőn a járvány terjedési mutatója alacsonyabb volt egynél. 
Ugyanakkor több mint nyolcezer beteget ápolnak kórházban, közülük 1800-an súlyos esetnek számítanak, ez pedig az 
eddigi rekord az országban − derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján kedd reggel megjelent kimutatásból. 
 
A csehek nagy része bevesz minden zöldséget 
A csehek kétötöde elhiszi a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban az interneten keringő összeesküvés-elméleteket 
kezdve a vírus mesterséges előállításától az chipbeültetésig. A csehek negyven százaléka elhiszi azokat a hamis 
információkat, amelyek a világhálón keringenek a koronavírussal és a pandémiával kapcsolatban - idézte a STAM 
közvélemény-kutató intézet 1400 ember megkérdezésével készült felmérését a Radió Praha. Több mint 50 százalék 
azok aránya, akik szerint a kórokozót mesterségesen állították elő egy laboratóriumban. 
 
Tüntettek a korlátozások ellen Prágában 
Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány megfékezését célzó, a 
közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen. A Vencel térre, majd egy órával később az Óvárosi térre 
meghirdetett tiltakozó akciókat a Megdöglött a Kutya (Chcípl PES) nevű civil kezdeményezés szervezte. 
 
Cseh kormányfő: Csak az EU által jóváhagyott vakcina használható 
Andrej Babiš cseh kormányfő szerint Csehországba az egészségügyi tárca jóváhagyása nélkül nem hozhatnak be 
vakcinát. „Kevés oltóanyagunk van, ezért igyekszünk minden biztonságos vakcinát beszerezni. Olyan oltóanyagot 
sohasem fogunk behozni Csehországba, amit az Európai Unió nem hagyott jóvá, vagy nem kapott kivételt az 
egészségügyi minisztériumtól” – ezt a kormányfő mondta a kínai oltóanyaggal kapcsolatban a korkep.sk cikke szerint. 
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Egyesült Királyság 

 
Vakcinaexport: egymásnak esett az Egyesült Királyság és az Európai Unió 
A tények nem hazudnak: az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok rendelt el teljes tilalmat a területükön gyártott 
vakcinák és oltóanyag-komponensek exportjára – jelentette ki kedden Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Boris 
Johnson brit miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfői alkotta testület vezetője kijelentésére reagálva 
közölte, hogy korrigálni szeretne a tanácsi elnök megállapításán, az Egyesült Királyság ugyanis egyetlen adag 
(koronavírus)-vakcina vagy oltóanyag-komponens exportjának sem állta útját. 
 
Megérkezett a jövő boltja: fizessen az arcával, felejtse el a kasszát! 
A pénztárat kikerülve lehet távozni az Amazon új londoni üzletéből. A polcról levett termékeket és az emberek mozgását 
különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. Oroszországban is bevezették egy olyan rendszert, amelyben 
a vevő az "arcával fizet", azaz kártyát vagy a mobiltelefont arcfelismerés helyettesíti. 
 
Javul a járványhelyzet Nagy-Britanniában 
Az elmúlt 24 órában országszerte 65-en haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta COVID-19 betegségben − ismertette 
a brit egészségügyi minisztérium hétfőn. Ez a második olyan nap egymás után, amikor nem érte el a százat a nagy-
britanniai koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma: vasárnap 82 páciens haláláról érkezett jelentés – írja az MTI. 
 
Nyitnak a brit iskolák, tavaly nyári szinten a napi áldozatok száma 
Az iskolák újranyitásával kezdődött meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása az 
Egyesült Királyságban. Az országban javul a helyzet, a napi halálozások száma tavaly nyári szintre csökkent, és az elmúlt 
héten kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, mint a járvány csúcspontján, január első felében egy nap alatt. 
 
Itt egy újabb bizonyíték, hogy a brit gazdaság nem járt jól a brexittel 
Az Egyesült Királyság piaci részesedést veszített az Egyesült Államokban, Németországban és Kínában a koronavírus-
válság idején a globális kereskedelmi káosz, a brexit, valamint a romló termelékenység miatt - derül ki egy hétfőn 
publikált kutatásból. 
 
Antitrösztvizsgálat indulhat az Apple ellen az Egyesült Királyságban 
Többek között az Epic Games, a Fortnite fejlesztőjének panasza nyomán is vizsgálatot indított a szigetországban a 
Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság azzal kapcsolatban, hogy az Apple alkalmazásfejlesztőkre vonatkozó feltételei nem 
versenyellenesek-e. 
 
Sztrájkkészültségben a brit egészségügy az egy százalékos béremelés miatt 
Ez a maximum, amit a kormány és a költségvetés megengedhet magának a koronavírus okozta gazdasági válság miatt 
– magyarázkodott a csupán 1 százalékos béremelés miatt Nadine Dorries brit egészségügyi miniszter. Hangsúlyozta, 
hogy a nincs olyan ember a kormányban, aki nem értékelné a koronavírus elleni harcban a frontvonalban dolgozók 
erőfeszítéseit, de London prioritása jelenleg az emberek megélhetésének biztosítása és a bértámogatások folytatása. 
Hozzátette: egyetlen másik állami szférában nem lesz béremelés – írja a Sky News. 
 
Élelmiszerhiánytól tart Nagy-Britannia, máris lazítana a Brexit utáni határellenőrzésen 
Kicsivel több mint két hónapja hagyta el az Egyesült Királyság az Európai Uniót, a brit kormány azonban már azt 
fontolgatja, hogy lazít az unióból érkező árucikkek, így az élelmiszeráruk vámellenőrzésére vonatkozó tervein. London 
ugyanis attól tart, az április 1-től hatályba lépő új szabályok további fennakadást okozhatnak a kereskedelemben és 
súlyos élelmiszerhiányhoz vezethetnek a brit szupermarketekben. 
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A szétesés veszélye fenyegeti az Egyesült Királyságot – II. rész 
Mint azt előző írásunk végén felvetettük, egy esetleges skót függetlenedés dominóként döntheti magával Észak-
Írországot is. A kiválási szándék a legkisebb országrész esetében is bizonyos demográfiai változásokkal és a Brexit 
hatásaival magyarázható. 
 

A szétesés veszélye fenyegeti az Egyesült Királyságot - I. rész 
A Brexit történelmi mértékű dezintegráltságot idézett elő a szigetországon belül, az idén májusban esedékes skót 
parlamenti választásokon pedig minden esélye megvan az abszolút többségre a nacionalista kormánypártnak. Vajon 
mennyi álmatlan éjszakát okozhat mindez Boris Johnson brit miniszterelnöknek? 
 

Írásban kell megindokolni, ha Angliából utazna külföldre 
A brit közlekedési minisztérium pénteken ismertetett rendelete alapján hétfőtől csak írásos indoklással lehet Angliából 
külföldre utazni. A nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások között már jó ideje szerepel, 
hogy Angliából – nagyon kevés számú nyomós indok kivételével – nem lehet külföldre utazni. A brit kormány azonban 
ezt a rendelkezést március 8-tól kiegészíti azzal, hogy ha a lakosság mégis külföldre kívánna utazni, ezt írásos formában 
kell megindokolni. 
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Észak-Macedónia 

 

Ismét éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában ismét éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a rossz járványügyi mutatók miatt. A kormány döntése 
értelmében március 22-ig mindennap 22 óra és másnap reggel 5 óra között tilos az utcára lépni az ország egész területén. 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 913-mal 108 947-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap 
alatt 16-tal 3242-re nőtt. 
 

Észak-Macedóniában is engedélyezték az orosz vakcinát 
Észak-Macedónia is engedélyezte az orosz Szputnyik V védőoltás alkalmazását a koronavírus-járvány elleni harcban. A 
nyugat-balkáni ország március 7-én háromezer adag oltóanyagot kapott Moszkvától, ez az első része annak a 200 ezres 
szállítmánynak, amelyet az észak-macedón kormány Oroszországtól rendelt. Az orosz vakcinával azokat a 65 év 
felettieket fogják beoltani, akik vagy idősotthonokban élnek, vagy valamilyen krónikus betegségük van. 
 

Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya csökkent januárban 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya januárban 5,9 milliárd dénárra (114,1 millió dollár / 96 millió euróra) csökkent, 
szemben a 2020 azonos hónapjában mért 7,1 milliárd dénárral. Az export éves szinten 15,5%-kal, 32,5 milliárd dénárra 
nőtt januárban, míg az import 5,4%-kal 38,4 milliárd dénárra emelkedett. Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, 
Kína és Görögország voltak Észak-Macedónia fő kereskedelmi partnerei januárban. 
 
Az észak-macedón ipari termelés januárban 13,5%-kal csökkent éves szinten 
Észak-Macedónia ipari termelése januárban éves szinten 13,5%-kal csökkent, miután decemberben 2,5%-kal bővült. Az 
ipari termelés legnagyobb mértékben -34,3%-kal - a bányászat és a kőfejtés területén esett vissza. Az ország ipari 
termelése 2020-ban éves szinten 9,5%-kal csökkent, miután 2019-ben 3,7%-kal bővült. 
 
Észak-Macedóniában 1,9% volt az éves infláció februárban 
Észak-Macedóniában az éves átlagos fogyasztói árinfláció februárban 1,9% volt. Havi összehasonlításban a fogyasztói 
árak februárban 0,1%-kal csökkentek, miután januárban 0,2%-kal estek vissza. 
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Franciaország 

 
Lassul a járvány terjedése Franciaországban 
Franciaországban az előrejelzettnél lassabban terjed a koronavírus-járvány, ezért a múlt héten szoros megfigyelés alá 
került megyék közül csak az északi Pas-de-Calais-ra terjed ki a hétvégi karantén a következő három hétvégén - jelentette 
be csütörtök este Jean Castex miniszterelnök heti sajtótájékoztatóján, aki ugyanakkor az ország negyedét kitevő 
fertőzőbb területeken élőket arra kérte, hogy lehetőleg ne hagyják el a megyéjüket. 

 
Franciaország is fontolgatja a «vakcinaexport-tilalmat” 
Párizs is alkalmazhatja az Európai Bizottság (EB) által életbe léptetett mechanizmust, amely felhatalmazza a 
tagországokat, hogy blokkolják az unióban legyártott vakcinák kivitelét harmadik országokba, amennyiben az adott 
gyógyszercég nem teljesítette az uniós szerződésekben rögzített, az Európai Unió országaiba irányuló szállítási 
kötelezettségeit. 
 
Tömeges oltást rendeltek el a franciák 
Tömeges oltást rendelt el hétvégére a francia kormány azokban a megyékben, ahol fokozottan terjednek a koronavírus 
fertőzőbb variánsai – írja az MTI. A több száz alkalmi oltóközpontban elsősorban a 75 éven felülieknek adhatják be a 
koronavírus elleni oltást. A Párizs környéki Île-de-France régióban több mint száz alkalmi oltóközpont nyílt a hétvégére 
50 ezer dózis beadására. Országszerte négy nagy katonai kórház is részt vesz a hétvégi oltási kampányban, de van, ahol 
tornacsarnokokat vagy önkormányzati dísztermeket alakítottak át oltóközponttá. 
 
A francia miniszterelnök ígéri, hogy 15 millió francia lesz beoltva április 15-ig 
Franciaországban március 15-től már a gyógyszerészek is beolthatják az 50 éven felüli lakosságot - jelentette be a francia 
miniszterelnök március elején. Márciusig 3,2 millió embert oltottak be Franciaországban, közülük 1,8 milliót már két 
alkalommal is, a cél jelenleg az, hogy április 15-ig, legalább 10 millió francia kapja meg az első oltást. A kormány 
számításai szerint májusra szinte a teljes 50 éven felüli korosztály első oltása megtörténhet 20 millió oltással, míg nyárra 
ez a szám elérheti a 30 millió beadott vakcinát, azaz a teljes felnőtt lakosság 2/3-át.  
 
Emelkedik az intenzív osztályon ápoltak száma Franciaországban, Párizsban műtéteket halasztanak el  
Franciaországban megemelkedett hétfőn az intenzív ellátásra szoruló koronavírusos fertőzöttek száma, a helyzet 
elsősorban a fővárosi régióban vált kritikussá, ahol a hatóságok a nem sürgős beavatkozások negyven százalékának 
elhalasztására kérték a kórházakat. 
 
Színházfoglalási akciókat tartottak Párizsban a kulturális intézmények újranyitásáért 
Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a 
kulturális intézmények újranyitását, amelyek a koronavírus-járvány miatt hónapok óta zárva tartanak. 
 
FORRÁS: 
www.proftiline.hu  

www.index.hu  
www.lesechos.fr 
www.origo.hu 
 
 

https://www.portfolio.hu/
https://profitline.hu/
https://profitline.hu/Montenegro-bajban-van-segitseget-ker-419353
https://seenews.com/
https://profitline.hu/Lassul-a-jarvany-terjedese-Franciaorszagban-419093
https://index.hu/kulfold/2021/03/05/franciaorszag-is-fontolgatja-a-vakcinaexport-tilalmat-/
https://index.hu/kulfold/2021/03/07/tomeges-oltassal-szoritanak-vissza-a-jarvanyt-a-franciak/
https://index.hu/kulfold/2021/03/07/tomeges-oltassal-szoritanak-vissza-a-jarvanyt-a-franciak/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-10-millions-de-francais-vaccines-le-15-avril-promet-jean-castex-1295549
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210308-emelkedik-az-intenziv-osztalyon-apoltak-szama-franciaorszagban-parizsban-muteteket-halasztanak-el.html
https://index.hu/kulfold/2021/03/09/szinhazfoglalasi-akciokat-tartottak-parizsban-a-kulturalis-intezmenyek-ujranyitasaert/
http://www.proftiline.hu/
http://www.index.hu/
http://www.lesechos.fr/
http://www.origo.hu/


Horvátország 

 
Kimutatták, hogy a horvát lakosság negyede rendelkezik antitesttel 
Horvátországban a lakosság 25 százalékának szervezetében mutatható ki a koronavírus ellen termelődött antitest - 
derült ki a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) 1500 főn elvégzett szerológiai vizsgálatának eredményéből. 
Feltételezhetően sokkal többen is átestek a fertőzésen, de a szervezetükben nem termelődött ellenanyag. A járvány 
nem csillapodik, az elkövetkező hetek pedig kulcsfontosságúak lesznek, ezért egyelőre nem várható a korlátozó 
intézkedések enyhítése. Horvátországban március 10-re 962 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk 
elérte a 248 061-et. Egy nap alatt 4 beteg halt bele a fertőzés okozta COVID-19 betegség szövődményeibe, a halottak 
száma ezzel 5625-re emelkedett. Kórházban 807 beteget ápolnak, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. 
 
A horvát egészségügyi dolgozók körében még mindig nagy az oltást elutasítók aránya 
A horvát egészségügyi dolgozók körében még mindig nagy az oltást elutasítók aránya, ezért az egészségügyi kamarák, 
köztük az orvosi kamara azt sürgette, hogy az emberek minél nagyobb számban kérjék a vakcinát. Kilenc horvát 
egészségügyi és orvosi kamara közös közleményében azt írta: eddig a hozzájuk tartozó dolgozók 56 százaléka oltatta 
be magát, és ez a szám napról napra növekszik. Az Európai Unióban engedélyezett három oltóanyagból az országba 
eddig 328 ezer ampulla érkezett, ebből 262 091-et használtak fel; 199 498-an kapták meg az első dózist, 62 593-an pedig 
már a másodikat is. 
 
Horvátország tervei a 2021-es turisztikai idénnyel kapcsolatban 
Nikolina Brnjac idegenforgalmi és sportügyi miniszter ismertette Horvátország terveit a 2021. évi turisztikai idénnyel 
kapcsolatban. A horvát Kormány egyrészt a biztonságos szálláslehetőségek, valamint a turisták minél könnyebb és 
gyorsabb határátlépésének biztosításával igyekszik a lehető legjobb eredményt elérni az idei szezonban. Ezzel 
összhangban a kabinet támogatja a Covid-útlevelek határátlépést megkönnyítő alkalmazását, azonban tartózkodik a 
dokumentum kötelezővé tételétől, mivel álláspontja szerint az Uniós jogot – a szabad mozgás jogát – sértené. A 
turisztikai szektorban működő vállalkozások számára támogatásként biztosított, állami hitelgarancia programot 
kibővítették, így a garanciát refinanszírozási hitelekhez is igénybe lehet venni. 
 
A horvát kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a 2000 előtti szintre esett vissza 2020-ban 
A horvát kereskedelmi szálláshelyeken 2020-ban 41 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 55,3%-os visszaesést jelent 
2019-hez képest, és az érték a körülbelül 20 évvel ezelőtti szintnek felel meg. 2019-ben Horvátországban a 
vendégéjszakák száma elérte a 91 milliót, mely rekordnak számított. A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási 
korlátozások ellenére a külföldi turisták száma meghaladta a belföldi turisták számát (1,5 millió). 2020-ban az egy évvel 
korábbinál 68%-kal kevesebb, összesen 5,5 millió külföldi turista látogatott Horvátországba, akik 35,4 millió 
vendégéjszakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyeken, 58%-os visszaesést jelent 2019-hez képest. Származási 
ország szerint a németek álltak a rangsor élén, 1,5 millió német turista (49%-os visszaesés 2019-hez képest) 11,7 millió 
éjszakát (40%-os csökkenés éves szinten). A Horvátországban eltöltött vendégéjszakákat tekintve szlovének, lengyelek, 
csehek, osztrákok és olaszok jutottak a legjobb hat közé. 
 
Horvátország ipari termelése éves szinten 1,8%-kal nőtt januárban 
Horvátország ipari termelése januárban éves szinten 1,8%-kal nőtt, miután decemberben 0,3%-kal emelkedett. Havi 
összehasonlítás alapján az ipari termelés januárban 1,5%-kal növekedett, miután decemberben 0,6% -kal bővült. Az 
ország ipari termelése 3,4%-kal csökkent éves összevetésben 2020-ban. 
 
Az építési munkák értéke 2020-ban 6,8%-kal nőtt 
A legalább 20 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok által elvégzett építési munkák értéke 2020-ban 6,8%-kal 
emelkedett 2019-hez képest, miközben az új megrendelések értéke 6,9%-kal csökkent. A tavaly elvégzett építési 
munkák értéke 27,1 milliárd HRK-t tett ki, amelyből 19,1 milliárd HRK értékű munkát a vállalatok maguk, 8 milliárd HRK 
értékű munkát pedig alvállalkozók végeztek. Az új megrendelések értéke 21,4 milliárd HRK volt. A munka típusa szerint 
30,8%-ot tett ki a nem lakóépületek építése, 34%-ot a közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó építkezések, 17%-ot a 
csővezetékek, a távközlési- és energiavezetékek, 15%-ot pedig a lakóépületek építése. 
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Koszovó 

 

Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 10-én Koszovóban 529-cel 74 708-ra, növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt hattal 1 674-re nőtt. A betegségből ugyanakkor 62 985-en már felgyógyultak. 
 

Koszovó 2020. negyedik negyedévi termelői árindexe 0,2%-kal nőtt éves szinten 
Koszovóban a termelői árak 0,2%-kal növekedtek éves összevetésben 2020 negyedik negyedévében, miután a harmadik 
negyedévben 0,8%-kal csökkentek. Negyedéves összehasonlítás alapján a termelői árindex 0,3%-kal emelkedett az 
október-decemberi időszakban, az előző negyedévi 1,3%-os növekedést követően. 
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Lengyelország 

 

Idén a 14. havi nyugdíj is megérkezik Lengyelországban 
A lengyel nyugdíjasok idén 14. havi nyugdíjat is kapnak bruttó 1250 zlotyi (mintegy 95 ezer forint) értékben – az erről 
szóló törvényt Andrzej Duda lengyel elnök írta alá. A 14. havi nyugdíj összegét novemberben folyósítják majd azoknak, 
akiknek a járandósága nem haladja meg a bruttó 2900 zlotyit (220 ezer forint). Azok, akiknek a járandósága ennél 
magasabb, csökkentett összeget fognak kapni, míg a különösen magas nyugdíjat élvező mintegy félmillió állampolgár 
egyáltalán nem fog részesülni belőle. 
 

Megnőtt az élelmiszerpazarlás Lengyelországban 
Mintegy 9 millió tonna ételt pazarolnak el a becslések szerint Lengyelországban egy évben a lakosok, ugyanakkor 
körülbelül 1,6 millió ember él rendkívüli szegénységben, közölte a Lengyel Élelmiszerbankok Szövetsége. Ráadásul a 
koronavírus világjárvány súlyosbította a problémát. A Lengyel Élelmiszerbankok Szövetségének adatai szerint minden 
lengyelre 247 kilogramm kidobott élelmiszer jut egy évben, az Európai Unió átlaga 173 kilogramm. Ezzel Lengyelország 
az ötödik legrosszabb az unióban a pazarló országok között. A nem túl dicső listát Hollandia vezeti. 
 
A semmiből hódította meg a videójáték-piacot Lengyelország 
2019-ben a videojátékok történelmében igazi mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis világszinten a játékok eladásából 
származó bevétel még Hollywood bevételeit is meghaladta. Felismerve a benne rejlő lehetőséget, Lengyelország képes 
volt kiemelkedni és iránymutatóvá válni az európai piacon. A videójáték számukra nem csak gazdasági, hanem kulturális 
kérdés is. Lengyelország mindig is híres volt sokszínűségéről és kultúrájáról. Nem kevesebb, mint hat Irodalmi Nobel-díj 
nyertes szülőhazája, emellett az ország olyan egyedülálló tudományos fantasztikus írókkal büszkélkedhet, mint 
Stanislaw Lem, és a legismertebb lengyel filmrendezővel, Krzysztof Kieślowskival. Ma azonban az ország legértékesebb 
kulturális exportja egészen meglepő módon nem más, mint a videojáték. 
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Montenegró 

 
Montenegró bajban van, segítséget kér 
Montenegró az Európai Uniótól és a NATO-tól kér segítséget a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, ám a 
külügyminiszter szerint nem is annyira oltóanyagra van szükség, mint inkább egészségügyi személyzetre, az Adria-parti 
ország egészségügyi rendszere ugyanis már nem tudja kezelni a rengeteg beteget. A magyar kormány március 10-i 
ülésén döntött arról, hogy 10 000 PCR-tesztet ajándékoz Montenegrónak. A rossz járványügyi mutatók miatt a 
montenegrói kormány úgy döntött, hogy bezárja az iskolákat, a diákok újra áttérnek az online oktatásra. Emellett 
bezárják a bevásárlóközpontokat, a játszótereket, a vendéglátóhelyeket és a fogadóirodákat, valamint este 9 és reggel 
5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 10-én 654-gyel 81 457-re, 
a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt nyolccal 1 101-re nőtt. 
 
Montenegróban egyelőre alacsony az érdeklődés a védőoltás iránt 
Egyelőre alacsony az érdeklődés a koronavírus elleni védőoltás iránt Montenegróban, a 620 ezres országban az erre a 
célra létrehozott telefonszámon eddig csupán 34 ezren jelezték, hogy szeretnék megkapni a vakcinát. A veszélyeztetett 
csoportok oltása március 8-án kezdődött. Montenegró eddig orosz Szputnyik V és kínai Sinopharm vakcinát vásárolt. Az 
országba március 9-én megérkezett Szerbiából a 2000 adagot tartalmazó Szputnyik-V vakcina második szállítmánya is. 
 
Leminősítést kapott Montenegró 
Leminősítette Montenegró eddig is igen gyenge államadós-osztályzatát a Standard & Poor's, elsősorban a koronavírus-
járvány okozta rendkívül súlyos reálgazdasági és közfinanszírozási károkkal indokolva a lépést. A nemzetközi 
hitelminősítő az eddigi "B plusz" szintről egy fokozattal "B"-re rontotta a hosszú futamú montenegrói államadósság-
kötelezettségekre érvényes besorolást. Az új osztályzat kilátása stabil. A mélyen spekulatív "B" besorolás hat fokozattal 
marad el a befektetésre ajánlott osztályzati sáv alapszintjét jelző "BBB mínusz" minősítéstől. Az S&P becslése szerint a 
montenegrói GDP tavaly 15,5%-kal zuhant, elsősorban azért, mert a montenegrói gazdaság a turizmusra épül, és 2020-
ban 80%-kal kevesebb turista érkezett az országba, mint az előző évben. A szolgáltatási bevételek ezzel összefüggő 
összeomlása nyomán Montenegró GDP-arányos fizetésimérleg-hiánya tavaly meghaladta a 25%-ot, és ehhez 10,5%-os 
államháztartási hiány társult. 
 
Montenegróban a reál átlagos nettó bér 0,3%-kal emelkedett januárban 
Montenegróban a havi átlagos nettó bér januárban havi 0,3%-kal 530 euróra (629 dollár) nőtt, miután decemberben 
0,4%-kal emelkedett (527 euró). A nettó kereset éves szinten 1,1% -kal nőtt, miután decemberben 1,3%-kal növekedett. 
A bruttó átlagbér januárban 791 eurót tett ki. 
 
Montenegróban 22,6%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta februárban  
Montenegróban február végén 22,6%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta, ami 2,2 százalékponttal magasabb az előző 
hónaphoz képest. A munkanélküliek száma 11%-kal, 52437-re növekedett januárhoz képest. 2020. február végén a 
munkanélküliségi ráta 15,3% volt. 
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Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS 
Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. március 7. 00:00 órai hatállyal magas fertőzöttségű területnek 
(Hochinzidenzgebiet) nyilvánítják. Az ezzel járó legfőbb változás, hogy a Magyarországról érkező beutazónak már a 
Németországba történő beutazáskor kell rendelkeznie egy negatív teszttel, melynek mintavételére leghamarabb 48 
órával a beutazás előtt került sor. Az előírások tartományonként eltérőek lehetnek, kérjük, előzetesen minden esetben 
tájékozódjanak a tartományi rendelkezésekről az illetékes egészségügyi hatóságnál! 
 
Koronavírus: elkezdődött a harmadik hullám Németországban 
Elkezdődött az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának harmadik hulláma Németországban a Robert Koch 
közegészségügyi intézet (RKI) vezetőjének egy csütörtökön ismertetett nyilatkozata szerint. Lothar Wieler német 
hírportálok beszámolói szerint az ENSZ-nél akkreditált tudósítók szövetségének (ACANU) egy rendezvényén elmondta: 
egyértelmű jelek mutatják, hogy már elkezdődött a harmadik fertőzéshullám Németországban. 
 
Koronavírus: Angela Merkel még hónapokig tartó védekezést jósol 
Hónapokig okoz még súlyos nehézségeket az új típusú koronavírus járványa elleni védekezés Németországban - 
jelentette ki Angela Merkel kancellár szerdán. Hátra van még három-négy "nehéz hónap" a járványból, de utána, az oltási 
kampány előrehaladása révén érezhetően javul majd a helyzet.  A 2008-ban elmélyült pénzügyi válságban lehetett tudni, 
hogy mi a teendő, meg kell szüntetni a krízis kiváltó okait, meg kell támogatni a bajba jutott bankokat. Ezzel szemben a 
SARS-Cov-2 járványában "igyekszünk hidakat építeni, de nem tudjuk, hogy pontosan hova, mert nem látjuk a túlpartot".     
 
A német kormány nem tartja reálisnak, hogy egy hónap alatt beoltják a lakosság negyedét 
A német egészségügyi miniszter szerint nem reális, hogy egy hónap alatt beoltják a lakosság negyedét. Áprilistól, amikor 
a német háziorvosok is elkezdik az oltásokat, jóval többen fognak koronavírus-vakcinát kapni, de nem reális, hogy a 
népesség 25%-át egy hónap alatt be lehetne oltani. A 83 milliós németországi népesség mindössze 6,4%-a kapott eddig 
legalább egy dózist a koronavírus-vakcinából, ami sokkal rosszabb adat, mint Nagy-Britanniáé, Izraelé vagy az USA-é. 
 
Németországban lazítottak 
Lazítottak hétfőn Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítására bevezetett 
korlátozások rendszerén. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok előző heti megállapodása alapján 
országszerte megnyitottak a könyvesboltok, a virágboltok és a kertáruházak, véget ért a közvetlen testi kapcsolatot 
igénylő szolgáltatásokra - például kozmetika, masszázs - elrendelt kényszerszünet, és ismét működhetnek az autós-, a 
hajós- és a pilótaiskolák. 
 
A német Aldikban már kapható a koronavírus gyorsteszt 
Németországban a héten engedélyezték az Aldiknak, hogy koronavírus-gyorsteszteket áruljanak. Ezzel az országban az 
Aldi az egyetlen áruházlánc, ami bárki számára elérhető gyorsteszteket árul, írja a Spiegel cikke nyomán a Telex. Egy 
dobozért 24,99 eurót (kb. 9 ezer forint) kell fizetni és a gyorsteszteket a vásárlók otthon magukon végezhetik el. 
 
Német kórházak átvesznek cseh betegeket 
A cseh kormány a szomszédos országokhoz fordult segítségért. Németország máris felajánlotta, hogy átvesz kórházi 
ápolásra szoruló betegeket. A német külügyminiszter, Heiko Maas közölte, hogy folyamatosan egyeztet a cseh 
illetékesekkel és azokkal a német tartományokkal is, amelyeknek lehet szabad kórházi kapacitásuk. Nagyon 
szeretnének könnyíteni a Csehországban kialakult súlyos helyzeten azzal, hogy német kórházak befogadnak olyan 
betegeket, akikről a cseh kórházak már nem tudnak gondoskodni. 
 
Kína húzza a német exportot - meglepően jó a friss adat 
Nőtt Németország exportja januárban. Különösen a kínai viszonylatban tapasztalt erőteljes forgalom jól jött a 
legnagyobb euróövezeti gazdaságnak, amelynek teljesítményét visszafogja a koronavírus-járvány terjedését 
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akadályozó zárlatok elrendelése. A német statisztikai hivatal (Destatis) kedden azt közölte, hogy januárban az előző 
hónaphoz képest, szezonális és naptári hatással kiigazítva a kivitel értéke 1,4 százalékkal nőtt. 
 
Szenvedett a német ipar januárban 
A szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok szerint a német ipari teljesítmény 2,5%-os csökkenést mutatott 
januárban az előző hónap azonos időszakához képest. Az előző hónapban még 1,9%-os növekedést mutatott az ipari 
teljesítmény. A nyers adat 3,9%-os csökkenést mutatott az év első hónapjában. A januári gyenge teljesítmény nem 
meglepő, Európa-szerte felléptek ugyanis ellátási problémák, amely főleg az autógyártást érintette kedvezőtlenül.  
 
A koronavírus az innovációnak is betett Európa legnagyobb gazdaságában 
A járványvédelmi zárlat nem csak általában a gazdasági, de az innovációs aktivitást is visszavetette tavaly 
Németországban: a bejelentett szabadalmak száma közel 8 százalékkal esett az előző évihez képest. Különösen 
nagymértékű volt a visszaesés az autóiparban és más gépipari ágazatokban. A közlekedési témakörben, ami 
hagyományosan a legaktívabb innovációs területnek számít, 16,6 százalékkal 10,7 ezerre csökkent a benyújtott 
szabadalmak száma tavaly. 
 
A német külügyminiszter szerint soha többé nem szabad megkérdőjelezni Európa és Amerika partnerségét 
Soha többé nem szabad megkérdőjelezni Európa és az Egyesült Államok partnerségét, és közösen kell fellépni, amikor 
Oroszország, Kína vagy mások fenyegetik az európaiak és az amerikaiak jólétét, a demokráciát, az emberi jogokat és a 
nemzetközi jog előírásainak érvényesülését – hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter egy keddi beszédében. 
 
Egymilliárd eurót fektet németországi kutatás-fejlesztésébe az Apple 
Egymilliárd eurót invesztál németországi székhelyű kutatási célú tevékenységének fejlesztésébe a következő három 
évben az Apple - jelentette be a cég szerdán. A beruházások keretében egyebek között a müncheni kutató-fejlesztő 
központot az Apple európai chip-tervező központjává léptetik elő. A müncheni fejlesztési központ az Apple 
tájékoztatása szerint az 5G megoldások mellett a nagyobb teljesítményt, adatátviteli sebességet és kapcsolattartási 
megoldásokat nyújtó következő generációs technológiák kifejlesztésében is fontos szerepet kap.   
 
A német kormány megállapodott a nukleáris energiaipari társaságokkal 
A berlini kormányzat lezárta a tárgyalásokat a német nukleáris iparral, és megállapodtak abban, hogy az atomerőművek 
üzemeltetői 2,428 milliárd eurót (915 milliárd forintot) kapnak - azon veszteségeik kompenzálásaként, hogy 
Németországban a jövő év végéig leáll minden atomerőmű. Németországban megszűnik a nukleáris energiatermelés, 
az érintett cégek pedig e "lelépési pénz" fejében visszavonják a kereseteiket a bíróságokon, és véget ér az évek óta 
húzódó pereskedés. 
 
A koronavírus miatt egyre többen ülnek biciklire Németországban 
A kerékpárgyártás és -kereskedelem nagy forgalomnövekedéssel került ki a tavalyi válságévből Németországban. Az 
elektromos kerékpárok növekvő népszerűsége nemcsak az eladott darabszámot, hanem a magas átlagár miatt az 
értékesítési árbevételt is jelentős mértékben megemelte. Tavaly 5,04 millió kerékpárt értékesítettek Németországban, 
16,9 százalékkal többet, mint 2019-ben. Ezen belül az elektromos kerékpárok részaránya 38,7 százalék volt, 1,95 millió 
darabbal. 
 
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/ 
www.euronews.com     
www.index.hu   
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
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Olaszország 

 
Az Alitaliából csak az ITA marad 
Konstruktív megbeszéléseket folytatott a római kormány Margrethe Vestager uniós versenyügyi biztossal arról, miképp 
lehet a szabályok betartása mellett sínre tenni az évek óta vergődő olasz nemzeti légitársaság, az Alitalia ügyét. Brüsszel 
lezárná az Alitalia szappanoperát és egy üzletileg tőle független új légitársaság megalapításában látja a kiutat. A 
„gyereknek” már neve is van, ITA-nak fogják hívni, s a kistafírozásához hárommilliárd eurót különített el a Mario Draghi 
vezette új olasz kormány. Az Alitalia az utóbbi években már pénznyelő automataként működött, amióta 2017-ben 
fizetésképtelenné vált, közvetve az állam tartja életben sorozatos pénzinjekcióival. 
 
Koronavírus: szegényebbnek, dühösebbnek és fáradtabbnak érzi magát egy év után az olasz lakosság 
A COVID-19 betegség okozta ijedtség a gazdasági válság félelmével társul az olasz lakosságban, amely a tavaly március 
10-én elrendelt első zárlat évfordulóján szegényebbnek, dühösebbnek és fáradtabbnak érzi magát a szerdán közölt 
felmérések szerint. A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint az olaszok fogyasztása egy év alatt 130 milliárd euróval 
esett vissza. Ebből 36 milliárd euró kiesést a turisták távolmaradása okozott. Az országos fogyasztási szint az 1997-es 
évre tért vissza. A Coldiretti jelentésében "gazdasági katasztrófának" nevezte a 2020 márciusa és 2021 márciusa közötti 
időszakot: a szervezet számításai azt mutatják, hogy több mint négyszázötvenezer vállalkozást fenyeget csőd, ami 
kétmillió munkahelyet érint.  
 
Tragikus mérföldkőhöz érkezett Olaszország: már több mint 100 ezer koronavírusos meghalt 
Túllépte a százezret, már 100 103 a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban az egészségügyi 
minisztérium hétfő esti adatai szerint, pontosan egy évvel azután, hogy a járvány első európai gócpontjának számító 
Lombardia tartományt először lezárták. A járvány első - tavaly március 8-i - zárlatának évfordulóján Mario Draghi 
miniszterelnök köszönetet mondott minden olasznak az utóbbi egy évben vállalt áldozatért, az egészségügyi 
dolgozóknak éppúgy, mint a távtanulásra kényszerült diákoknak. Emlékeztetett, hogy tavaly március 10-én az egész 
országot több mint két hónapra lezárták. "Azóta minden huszadik olasz megbetegedett, és sosem gondoltuk volna, 
hogy egy év elteltével még mindig zárlat alatt leszünk" - jelentette ki Draghi. 
 
Fél Olaszország zár alá került, egy nagyon ritka mutánst is azonosítottak Lombardiában 
Ismét szigorítják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat Olaszország több tartományában hétfőtől, miközben 
emelkedik a kórházban kezelt betegek száma.  Megerősítette, hogy a lombardiai Varese városában ritka vírusmutációt 
azonosítottak, amelyből eddig csak egy esetet regisztráltak a világban, mégpedig Thaiföldön. 
 
Olaszországban gyárthatják a Szputnyik V vakcinát 
A svájci Adienne Pharma & Biotech megállapodott az orosz állami befektetési alappal, a RDIF-fel a Szputnyik V vakcina 
gyártásáról, a gyógyszercég egy Milánó közelében lévő gyárában tervezi az orosz oltóanyag gyártását – közölte a vállalat 
elnöke, Antonio Francesco Di Naro. A megállapodás már megvan, még az olasz hatóságok jóváhagyására várnak, 
mielőtt megkezdik a gyártást. A svájci vállalat egyelőre nem határozott meg gyártási célokat. Az orosz fejlesztő 
eredetileg 1 milliárd dózist ígért az idei évre globálisan. 
 
Koronavírus: Olaszországban tavaly haltak meg a legtöbben a világháború óta 
Olaszországban tavaly haltak meg a legtöbben a második világháború óta, és a legújabb adatok azt sugallják, hogy a 
koronavírus-járvány sokkal több halálos áldozatot szedett, mint azt hivatalosan elismerték. Az ISTAT statisztikai iroda 
szerint 2020-ban 746 146-an hunytak el az országban. A 2015-2019-es évekhez képest ez 100 525-tel, vagyis 15,6 
százalékkal több. Az ország legfőbb egészségügyi szervezete hivatalosan 75 891 ember tavalyi halálát írja a járvány 
számlájára, de ez a szám az idei esetekkel együtt 98 974-re rúg. 
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Románia 

 
Koronavírus: szigorítások jönnek Romániában 
A román kormány március 14-től újabb 30 napra meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet, növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és korlátozza a hegyvidéki szálláshelyek működését. A 
legfontosabb újdonság az, hogy március 14-től a hajnali 5 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom már nem 23, hanem 22 
órától kezdődik. 23 hegyvidéki üdülőtelep szállodái és panziói befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva 
fogadhatnak szállóvendégeket.  Ezen kívül a napokban regionális szigorításokat is bevezettek: március 8-tól 
Bukarestben bezártak a vendéglátó- és rendezvénytermek, Temesvárt és a bánsági nagyvárossal összenőtt négy 
szomszédos községet pedig vesztegzár alá helyezték két hétre. 
 
5000 fölé ugrott az új esetek száma, egyre több a súlyos beteg a kórházakban 
Március 11-re egy nap alatt 5 236 új esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 845 352-re 
emelkedett. Összesen 96 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 21 252-re nőtt. A járvány kezdete óta 774 
277-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma 49 823-ra nőtt. Jelenleg 1171 beteget kezelnek intenzív osztályon, ez 
idei rekord. 
 
Romániában is kimutatták a dél-afrikai vírusmutációt 
Romániában is kimutatták a koronavírus dél-afrikai mutációját, az év eleje óta jelen lévő brit vírusvariánsnak pedig 
meghatározó szerepe lehet abban, hogy újra erőre kapott a járvány az országban. Bár a szakemberek egybehangzóan 
azt valószínűsítik, hogy a brit vírusvariáns az egész országban közösségi szinten terjed, és meghatározóvá vált Románia 
nagyvárosaiban, a hatóságok nem rendelkeznek erről pontos adatokkal, mivel a fertőzések kimutatására olyan 
molekuláris diagnosztikát (PCR), illetve antigénteszteket használnak, amelyekből nem derül ki, hogy az újabb mutációk 
valamelyikéről van-e szó egy-egy újabb fertőzés esetében. Romániában eddig alig 200 esetben mutatták ki a brit 
vírusvariánst. Az országban most először felfedezett dél-afrikai mutációt már csaknem ötven országban kimutatták. 
 
Már felső korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca vakcinát Romániában 
Romániában eltörölték az eddigi 55 éves korhatárt, és a továbbiakban valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt 
megkaphatja a koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát. Az oltást két dózisban adják be, 4-12 hetes időközzel.  
Romániában – az egészségügyi alkalmazottak immunizálása után – jelenleg az oltási kampány második szakasza zajlik, 
amelyben a 65 év felettiek, a krónikus betegek, az idősotthonok lakói és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói kaphatják 
meg a koronavírus elleni védőoltást. Romániában eddig 1 millió 174 ezer ember kapott koronavírus elleni védőoltást, 
közülük 652 ezren mindkét adagot. Románia nyolc legfertőzöttebb megyei jogú városában az ország többi része előtt, 
már március 10-én megkezdődött a koronavírus elleni oltáskampány harmadik, a teljes felnőtt lakosságra kiterjedő 
szakasza. 
 
Most már a részletes számokból is látszik: az építőipar és az IT&C 2020 abszolút nyertesei 
Tavaly a negyedik negyedévben 4,8%-kal emelkedett a bruttó hazai termék az előző, harmadik negyedévhez képest. 
Éves viszonylatban az ország GDP-je 3,9%-kal esett vissza a világjárvány kitörésének évében 2019-hez viszonyítva. 2020 
harmadik negyedévéhez képest reálértékben 4,8%-kal emelkedett a bruttó hazai termék; viszont bruttó értelemben 
1,4%-kal csökkent 2019 utolsó negyedévéhez képest; a szezonálisan és naptárhatással kiigazított értékek szerint a 2019-
es év hasonló időszakához képest a visszaesés 1,8% volt. Ami a 2020 egészére vonatkozó gazdasági teljesítményt illeti, 
meglepően alacsony, 3,9%-os volt a visszaesés. Az építőipar éves viszonylatban 0,6 százalékponttal járult hozzá a végső 
GDP-adathoz, mivel a teljesítménye 9,7%-kal bővült tavaly. Az ICT is 0,6 százalékpontos növekedéssel mérsékelte a 
3,9%-os visszaesést. 
 
Románia erősen agárimportra szoruló ország lett 
2014 és 2019 között megkétszereződött Románia agrár külkereskedelmi mérlegének hiánya, amely 2,1 milliárd euróról 
4,3 milliárd euróra emelkedett a Román Nemzeti Bank makroprudenciális politikát felügyelő bizottsága által készített 
jelentése szerint, mely javaslatokat fogalmaz meg a deficit csökkentésére, mivel az egyre növekvő behozatal 
rendszerszintű sérülékenységet jelenthet a román gazdaságnak. A 2019. évi 17,4 milliárd euró külkereskedelmi mérleg 
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hiányból 4,3 milliárd eurót az agrárkülkereskedelem generált. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar strukturális 
nehézségekkel szembesül, ezért képtelen fedezni az egyre növekvő belföldi keresletet. A belföldi élelmiszeripari 
vállalkozások fejlődési potenciálját csökkenti az egyre növekvő behozatal olyan körülmények között, hogy szerkezeti 
természetű versenyképességi hiány figyelhető meg még a Romániában fellelhető nyersanyagok esetében is. 
 
Februárban 3,2 százalékra nőtt az éves inflációs ráta 
Februárban 3,2 százalékra nőtt az éves inflációs ráta a januári 2,99 százalékról, míg tavaly decemberben 2,1 százalék volt 
ez a mutató. Februárban leginkább a nem élelmiszerek drágultak a tavalyi második hónaphoz mérten, 3,8 százalékkal, 
az élelmiszerek ára 2,7 százalékkal emelkedett, a szolgáltatások 2,32 százalékkal kerültek többe. Tavaly decemberhez 
képest a fogyasztói árak 1,75 százalékkal emelkedtek, januárhoz mérten a havi infláció 0,41 százalék volt.     
 
Negyedére esett vissza az OTP Bank Románia nyeresége 
2020-ban 76%-kal, 92 millió lejről 22 millió lejre (1 lej = 75,03 forint) csökkent az OTP Bank Románia konszolidált adózás 
utáni nyeresége a kockázati költségek koronavírus-járvány alatti növekedése miatt. Tavaly 80%-kal nőttek a bank 
céltartalékai, amelyek nagy részét a hitelkockázati tartalékok teszik ki. 70 millió lej értékben hoztak létre plusz 
céltartalékot, és emellett folytatták az Apollo növekedési stratégiájukat, melynek célja, hogy 2024-re elérjék az 5%-os 
piaci részesedést. Új bankfiókokat nyitottak, digitalizálták szolgáltatásaikat, és 200 új alkalmazottjuk lett. Az OTP Bank 
Románia működési eredménye elérte a 163 millió lejt, miután a teljes bevétel 10%-kal nőtt a 2019. évihez képest. A 
hitelállomány dinamikus bővülésének köszönhetően a nettó kamatbevétel évi növekedése 10%-os volt és elérte a 451 
millió lejt, a kamatmarzs 15 bázispontot csökkent az 2019. évihez képest. A teljesítő hitelek volumene 13%-kal nőtt. 
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Spanyolország 

 
Rohamosan csökken a fertőzöttek száma Spanyolországban 
Spanyolországban negyven napja folyamatosan csökken a koronavírussal fertőzöttek száma, a hétvégén 12 ezer új 
esetet regisztráltak, négyezerrel kevesebbet, mint az előző hétvégén – írja az MTI a spanyol egészségügyi minisztérium 
hétfőn közzétett összesítésére hivatkozva. Az Európában engedélyezett három oltóanyagból Spanyolországba 5,58 
millió adag érkezett, az első dózist 4,7 millióan kapták meg, mindkét dózissal 1,38 millió embert oltottak be. 

 
Korlátozások jönnek húsvétra Spanyolországban 
A húsvéti ünnepekre egységes korlátozó intézkedéseket vezetnek be Spanyolországban - jelentette be Carolina Darias 
egészségügyi miniszter szerda esti sajtótájékoztatóján Madridban. A tárcavezető elmondta: március 26-a és április 9-e 
között a tartományok határai zárva lesznek, átjárni csak a már ismert kivételes indokokkal lehet, mint amilyen például a 
munkavégzés vagy az oktatás. Az éjszakai kijárási tilalom este 11 és reggel 6 óra között tart. Az intézkedéseket 
jóváhagyta a tartományok egészségügyi tárcavezetőinek tanácsa, azok végrehajtása kötelező.  

 
Madridba ért a tartományi oltásbotrány 
Bejelentette lemondását Isabel Díaz Ayuso, a madridi autonóm tartomány elnöke, és május 4-ére előrehozott 
választások kiírását jelentette be szerdán. Az ügy előzménye, hogy január végén soron kívül oltották be Murcia 
tartomány számos köztisztviselőjét.  
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Spanyolország: a belföldi turizmus korlátozott, de a külföldiek mehetnek 
Spanyolország turisztikai szektora csaknem egy évnyi rekord alacsony aktivitás után továbbra is egy mesterségesen 
előidézett kómában marad. A korlátozások azonban most tartományi szinten vannak meghatározva, ami a turizmusra 
is furcsa hatással van. A fertőzések 2021 eleji fellendülése új mobilitási korlátozásokhoz vezetett az egész európai 
kontinensen, Spanyolországban azonban ez paradox helyzetet teremtett: míg a regionális határokon átnyúló utazás 
nagyrészt tilos, a nemzetközi utasokat mégis beengedik az országba. 
 
Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP 
Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont 
volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét. A függetlenségi népszavazás 
megtartásában kulcsszerepet játszó volt katalán elnököt többek között alkotmányellenes lázítással és hűtlen kezeléssel 
vádolják a spanyol hatóságok, akik 2017 óta kérik a politikus kiadását Belgiumtól. Azokra a katalán vezetőkre, akik 
Spanyolországban maradtak, a függetlenségi népszavazás megszervezése miatt börtönbüntetést szabtak ki. 
 
Botránysorozat zilálta szét a spanyol királyi házat 
Már szenteste sem vacsorázott együtt VI. Fülöp spanyol király a nővéreivel, Cristinával és Elenával, pedig korábban 
legalább ez az aktus megmaradt a családi összetartás látszatát megőrzendő. Amióta János Károly, a lemondott exkirály 
tavaly Abu-Dzabiba távozott (menekült?), a botrányok sora szétzilálta a királyi házat, az uralkodó magára maradva küzd 
maga és a családja becsületéért. Az utolsó csepp a pohárban a király két nővérének oltási skandaluma volt. 
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Skandináv országok 

 
Dánia felfüggeszti az AstraZeneca használatát 
A dán hatóság ideiglenesen felfüggesztette az AstraZeneca koronavírus elleni oltás használatát, mert több páciensnél 
vérrögképződést észleltek a beoltottak körében. A hatóság ugyanakkor azt is közölte, hogy még nem egyértelmű, hogy 
a vérrögképződés és az esetek között van összefüggés. 
 
Koronavírus: már embereken tesztelik az új dán vakcinát 
Dániában elkezdik embereken tesztelni az új dán koronavírus elleni vakcinát. Az oltóanyagot "Adaptvac" -nak hívják. 
Első körben 42 önkéntest oltanak be. A dán vakcina jelenlegi információk szerint hosszabb védettséget nyújt, mint az 
eddig engedélyezett oltóanyagok. 
 
Eladó nélküli szupermarketek nyíltak Svédországban 
Már húsz személyzet nélkül működtetett mini szupermarket üzemel Svédország vidéki településein. Svédország egyik 
ezerfős településén már tíz éve nem működött bolt, ugyanis a profit nem volt elegendő az üzemeltetéséhez. Az erdővel 
körülvett Hummelsta település azonban már egy személyzet nélkül üzemeltetett, mobil mini szupermarkettel 
büszkélkedhet. „Széles a választék, kezdve a friss gyümölcsöktől és zöldségektől az alapvető svéd ételekig, mint a 
fagyasztott húsgolyók, a kétszersültek és az ostyaszeletek. De személyzet és pénztár nincs” – írta honlapján a BBC. 
 
Digitális oltási igazolványt tervez Svédország, még a nyáron bevezethetik 
Svédország a koronavírus elleni immunizálást igazoló digitális oltási igazolványt tervez, amit még a nyáron 
bevezethetnek - közölte pénteken Anders Ygeman, digitális fejlesztésekért felelős svéd miniszter. "Rendelkezésünkre 
áll egy egyszerű, biztonságos és sokoldalú megoldás. Úgy látom, a nyárra már bevezethetjük az oltási igazolványokat" - 
mondta Ygeman. 
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Munkába állt a világ legnagyobb elektromos kompja Norvégiában 
A címet olvasva gondolom az olvasó sem lepődik meg, hogy melyik európai országban vezették be azt a lehetőséget, 
hogy lakói tisztán elektromos meghajtású kompokkal közlekedjenek. A globális szén-dioxid kibocsátás elég nagy 
százalékáért teszik felelőssé a vízi és légi-közlekedésben résztvevő járműveket, így a hajókat is. 
 
Közös oltóanyag fejlesztésről tárgyal Izrael Ausztriával és Dániával 
Kutatókapacitást hoznak létre. A koronavírus elleni közös oltóanyag-fejlesztésről tárgyalt Jeruzsálemben Sebastian 
Kurz osztrák kancellár és Mette Frederiksen dán miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - 
jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön. A vakcina-csúcstalálkozón megbeszélték, hogy 
közös vállalkozásban kutatókapacitást hoznak létre második generációs oltóanyagok létrehozására, a koronavírus újabb 
változatai ellen is hatékony vakcinák kifejlesztésére és termelésére. 
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Szerbia 

 
Szerbiában továbbra is 4500 felett a napi új fertőzöttek száma 
Szerbiában március 10-re egy nap alatt 4.590 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány szövődményeinek következtében 
pedig 21-en hunytak el, ezzel 4.620-ra emelkedett a koronavírus miatti halálesetek száma. A hivatalos adatok szerint 
kórházi kezelésre 4.311 koronavírusos beteg szorul, 212-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kitörése óta összesen 
3.089.025 tesztet végeztek el és eddig 498.696 fertőzöttet azonosítottak. 
 
Szerbia továbbra is élen jár az immunizációban 
A kormány adatai szerint Szerbiában 1.704.790 adag koronavírus elleni védőoltást adtak be, 623.424 személy pedig 
felvette a második adagot is. Ezzel Szerbia magabiztosan vezet a régióban az egymillió lakosra jutó beoltottak és 
újraoltások száma alapján is. 
 
Szerbia beoltottságot igazoló digitális dokumentumokat készít 
Tatjana Matić kereskedelmi, idegenforgalmi és telekommunikációs miniszter március 10-én bejelentette, hogy Szerbia 
már előkészítette azokat a digitális tanúsítványokat, melyekkel a polgárok az oltottságukat igazolhatják, amelyre 
külföldi utazáskor lehet szükség. Matić hangsúlyozta, ezek a digitális dokumentumok nem Covid-útlevelek, viszont 
ennek segítségével sokkal könnyebbé válhat a külföldre való utazás. 
 
Negatív PCR-teszt nélkül nyaralhatnak a szerbek Törökországban 
Tanju Bilgiç, Törökország belgrádi nagykövete a szerb köztévének (RTS) nyilatkozva kijelentette, hogy a szerb 
állampolgárok idén biztosan beléphetnek Törökország területére PCR-teszt nélkül is. Törökország célja, hogy idén minél 
több turistát lássanak vendégül. A török lakosság több mint 10 százaléka felvette a védőoltást, ami azt jelenti, hogy a 
vakcinációt nyárig befejezzük. 
 
Több jövőbeli infrastrukturális beruházásban állapodott meg Szerbia a kínai cégekkel 
Kevesebb mint egy év szükséges ahhoz, hogy Belgrád és Újvidék között 28 percig tartson az út – emelte ki Aleksandar 
Vučić államfő Csen Bóval, Kína belgrádi nagykövetével folytatott tárgyalást követően. Szerbiát a gyorsvasút összeköti 
Budapesttel, valamint Béccsel, illetve Közép-Európával. Ám nemcsak észak, hanem dél, illetve délkelet felé is fejleszteni 
kívánja Szerbia a vasutat, így már tárgyalásokat kezdett a kínai féllel a Belgrád–Niš gyorsvasút megépítése kapcsán is. 
Az államfő olyan új infrastrukturális beruházásokat is bejelentett, amelyeket kínai vállalatok valósítanak meg, így késő 
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tavasszal kezdik meg az útépítő munkálatokat Újvidék és Ruma között. Kerülőút épül Újvidék, Loznica, valamint 
Kragujevac körül, illetve a Požarevac és Galambóc (Golubac) közötti gyorsforgalmi út megépítésére is sor kerül, a Čačak 
és a Požega közötti autópálya megnyitását pedig december 19-ére tervezik. Év vége előtt megkezdik a belgrádi metró 
építését is, amelyben szintén részt vállaltak kínai cégek is. Kína Szerbia harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, az 
elmúlt 5 évben 15-szörösére nőtt a szerbiai kivitel a keleti országba. 
 
Szerbia költségvetési többlete januárban 13,3 milliárd dinárt (113 millió euró) tett ki 
Szerbia költségvetése januárban 13,3 milliárd dinár (134 millió dollár / 113 millió euró) többlettel zárt, szemben a 2020 
hasonló időszakában elért 12,1 milliárd dinár többlettel. Az elsődleges költségvetési többlet 30,5 milliárd dinár volt, 
szemben a 2020 januárjában elért 30,6 milliárd dináros költségvetési többlettel. Az összes költségvetési bevétel 0,5%-
kal 110,7 milliárd dinárra nőtt éves szinten a vizsgált időszakban, míg a kiadások 0,5%-kal 97,4 milliárd dinárra 
csökkentek. 
 
Szerbia államadóssága január végén a GDP 53,7%-ára csökkent 
Szerbia államadóssága 27,1 milliárd euró (32,2 milliárd dollár) volt január végén, mely a 2021-re tervezett bruttó hazai 
termék 53,7%-ának felelt meg, szemben a 2020 végi 57,4%-kal, amikor az államadósság 26,7 milliárd eurót tett ki. 
 
Nő a bioélelmiszerek kivitele Szerbiában 
A mezőgazdasági minisztérium idén is támogatja a bioélelmiszer-termelést, mégpedig hektáronként 25 ezer dinárral. 
Minden kérelem egymillió dinárral támogatható. Csak a tavalyi évben rekord mennyiségű bioterméket exportáltak, 30 
százalékkal többet, mint 2019-ben. A minisztérium további eszközöket biztosított, hogy a mezőgazdasági termékek 
előállítási folyamatát összehangolják a nemzetközi igényekkel. 
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Szlovákia 

 
Enyhe javulást mutat Szlovákiában a járványhelyzet 
Lassanként eredményre vezet a járvány elleni harc, az óvintézkedések szigorításának és betartásának köszönhetően 
végre sikerült megtörni a járványgörbét. Az új fertőzöttek hétnapos átlaga 5313-ról 4716-ra csökkent, ebben szerepelnek 
az antigén tesztek és a PCR-tesztek eredményei is. A kórházban kezeltek száma ugyanakkor még mindig kiemelkedően 
magas. A március 10-i adatok szerint jelenleg 3963 embert kezelnek kórházban COVID-19 betegséggel vagy annak 
gyanújával. Szlovákiában az esetek 90 százalékában diagnosztizálják a fertőzötteknél a koronavírus brit mutációját. A 
kórokozó dél-afrikai mutációját eddig hét személynél igazolták a vizsgálatok. Az országban átlagosan naponta 108 
ember hal bele a koronavírus-fertőzésbe.  Az országban eddig több mint 373 ezren kapták meg valamelyik védőoltás első 
adagját, és közel 200 ezer embert már másodjára is beoltottak. 
 
Szlovákia nem küldi vissza a Szputnyikot 
Nem repül vissza a Szputnyik Oroszországba, Szlovákiában fog életeket menteni – szögezte le Igor Matovič szlovák 
miniszterelnök. A kormányfő ugyanis kilátásba helyezte, hogy ha az orosz oltóanyag ellenállásba ütközik, akkor 
visszaküldik a szállítmányt Oroszországba. Moszkva pedig lehetővé tette, hogy szankciómentesen ezt Pozsony 
megtegye. 
 
Március 8-tól kötelező az FFP2-es szájmaszk Szlovákiában 
FFP2-es típusú maszkot kell viselni az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön Szlovákiában. Március 15-től ezt 
kiterjesztik - a saját háztartást kivéve - minden belső térre is. Ezért részletes szabályozást adtak ki Szlovákiában az FFP-
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2-es maszk használatával kapcsolatban. A szlovák közegészségügyi hivatal például felhívja a figyelmet arra, hogy a 
maszkon nem lehet szelep, hiszen a vírus ezen keresztül szabadon távozhat. 
 
Elkészült a helyreállítási terv: a tét több mint 6 milliárd euró 
Az uniós helyreállítási alapból származó támogatások lehívásához szükséges nemzeti helyreállítási terv nyers változata 
ugyan már decemberben kiszivárgott, a végleges változatot azonban csak most bocsátotta tárcaközi egyeztetésre a 
pénzügyminisztérium. Szlovákia az elkövetkező hat évben 6,15 milliárd eurós támogatással számolhat az alapból. A terv 
kidolgozásánál elsősorban azokra a területekre összpontosítottak, amelyek esetében az Európai Bizottság 
folyamatosan figyelmezteti Szlovákiát a lemaradásra: egészségügy, oktatásügy, zöld átállás, digitális transzformáció. A 
szaktárca szerint a tervet az elkövetkező hetekben megvitatják a szakemberekkel is, és folytatják a finomhangolást az 
Európai Bizottsággal. A szlovák tervről ez utóbbi várhatóan a nyár folyamán mondja ki a végső szót, és ha mindent 
rendben talál, Szlovákia ezt követően juthat hozzá az első részletekhez az előfinanszírozás keretében. 
 
Szlovákiában februárban csaknem 11,5 millió euró értékben adtak el kriptovalutákat 
Február folyamán Szlovákiában csaknem 11,5 millió euró értékben értékesítettek kriptovalutákat. Ez a mennyiség 
kétszeres növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A keresletet elsősorban a bitcoin és más kriptovaluták 
árfolyamának emelkedése hajtotta. Jelenleg a bitcoinnal több mint 50 000 USD (42 000 euró) áron kereskednek a piacon. 
A közelmúltban nemcsak a kisbefektetők, hanem a nagyobbak is befektetnek ebbe a kriptovalutába. Az érdeklődés a 
bitcoin iránt növekszik a központi bankok expanziós politikája miatt is, amely aggodalmakat vet fel a hagyományos 
megtakarítások és a pénz önmagában történő leértékelésével, valamint a kamatlábak csökkenésével kapcsolatban. 
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Szlovénia 

 
Ismét szigorított Szlovénia a beutazási feltételeken  
Szlovénia ismét szigorított a határátlépési feltételeken, és március 8-től visszaállította a schengeni belső határokon lévő 
ellenőrző pontokat. Az országba csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszttel 
lehet beutazni. Március 15-től az ingázókra vonatkozó rendelet is megváltozik. Számukra korábban feloldották a 
karanténkötelezettséget, a hónap közepétől azonban egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy gyorstesztet kell 
felmutatniuk a határon. Ez alól kivételt képeznek 13 éves korig a tanulók, de az őket szállító szülőknek rendelkezniük kell 
az igazolással. A kormány az új vírusvariánsok megjelenése miatt döntött megint a szigorítás mellett. Az Ausztriával, 
Olaszországgal, valamint Magyarországgal közös határátlépési pontokon ismét 24 órás fokozott ellenőrzést vezetnek 
be. Változás továbbá, hogy akinek a határon hatósági elkülönítőt rendelnek el, az nem rögtön, csak a karantén ötödik 
napján válthatja azt ki teszteléssel. 
    
Enyhítettek Szlovéniában a korlátozó intézkedéseken 
Szlovéniában március 8-tól a középiskolások visszatérhettek az iskolapadokba, két régióban pedig kinyithattak a 
vendéglátóhelyek teraszai. Eközben megkezdték a tanárok tömeges oltását is. Két keleti régióban a huszonkettőből, 
szigorú járványügyi intézkedések mellett próbaszerűen ezen a héten kinyithattak a kávézók és éttermek teraszai. 
Amennyiben romlik a járványhelyzet, a jövő héttől újra be kell zárniuk. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 
március 10-én 952-vel 198 234-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt néggyel 3 918-ra nőtt. Az 
aktív fertőzöttek száma csökken, jelenleg 10 464 esetet tartanak nyilván. 
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Új légitársaság indul Szlovéniában 
A szlovén Adria Airways 2019 szeptemberében jelentett csődöt és el is bocsátották minden alkalmazottjukat. Az egyik 
Airbus A320-pilóta, a 22 éves tapasztalattal rendelkező Blaž Berdnik azonban nem adta fel, és saját vállalkozásba fogott 
az országban, több egykori kollégáját, iparági szakértőket és egy kínai befektetőt is meggyőzve, hogy csatlakozzon. A 
korábbi szlovén légitársaság pilótaakadémiájára alapozva jön majd létre a South East Airlines vállalat. A South East 
Airlines fő profilja a charterjáratok lesznek, ehhez már most kötöttek szerződést utazási irodákkal. A tervek szerint a 
flottát kizárólag lízingelt, 180 utas befogadására alkalmas Airbus A320-asok alkotják majd, 2023-ra ezekből hatot 
szeretnének üzemeltetni. 
 
Szlovénia éves fogyasztói ár deflációja 1%-ra csökkent februárban 
Szlovéniában a fogyasztói árak februárban éves szinten 1%-kal csökkentek, miután januárban éves szinten 0,7%-kal 
estek vissza. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak 0,3%-kal nőttek februárban, a januári 0,4%-os visszaesést 
követően. Éves szinten a fogyasztói árindexre (CPI) a legnagyobb - 0,5 százalékpontos - csökkentő hatást a 
kőolajtermékek árának visszaesése okozta. 
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Európai Unió 

 
Havi százmillió vakcina érkezik az EU-ba áprilistól 
Az Európai Bizottság elnöke arra számít, hogy havi százmillió adag vakcina érkezik az EU-ba a második negyedévben, 
vagyis június végéig összesen további háromszázmillió adag vakcinát oszthatnak el a tagállamok között. 
 
Európa is beszállt a világban dúló vakcinaháborúba 
Csütörtökön Olaszország visszautasította az AstraZeneca vakcinájának exportját Ausztráliába, a lépést az Európai 
Bizottság is támogatta. Ezzel az EU egy globális vakcinaháborúba léphet be, mely meghatározhatja a következő 
hónapokat. A brit-svéd gyógyszergyártó Róma melletti üzeméből szállított volna 250 ezer adag vakcinát Ausztráliába, 
azonban nem kapott engedélyt rá. Az Európai Bizottság támogatta az olasz kormányt az elutasításban, Erik Mamer, a 
testület szóvivője pénteken azt mondta, hogy véleményük szerint a vakcinákra szükség van az európai oltások 
felgyorsításához. Azt kifogásolják, hogy az AstraZeneca úgy szállított volna Ausztráliába, hogy közben az európai 
szállítással kapcsolatos ígéretét nem teljesítette. 
 
Jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson&Johnson vakcináját 
Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javasolja az 
EU-nak, hogy hagyja jóvá a Johnson & Johnson Janssen nevű vakcináját a 18 éven felüli lakosság számára – jelentette 
be a testület csütörtökön. Mielőtt oltani kezdenének vele, a vakcinát az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, de ez 
vélhetően nem fog sok időt igénybe venni. A Moderna, AstraZeneca és Pfizer vakcinája utáni negyedik oltóanyag 
jóváhagyása azért is gyorsíthatja meg a koronavírus elleni küzdelmet, mert akár egy hűtőszekrényben is lehet 
hosszabb ideig tárolni, illetve elég belőle egy adag is.  
 
EU: célok és cselekvési terv a munkahelyteremtésért 
Soha nem látott mértékben, 114 millióval nőtt globálisan a munkanélküliség tavaly 2019-hez képest. Ezen belül a nők 
aránya fél százalékkal magasabb volt, mint a férfiaké. És 8.7%-kal volt magasabb a fiatalok arány az újonnan munkát 
keresők körében, mint az időseké. Ezért az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette céljait és cselekvési tervét 2030-
ig. 
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Az EP elhalasztaná a brexit-alku ratifikálását 
Az Európai Parlament elhalasztaná a brexit-alku ratifikációját. Ezzel válaszolnának arra a képviselők, hogy a brit kormány 
szerintük megszegi a korábbi kereskedelmi egyezséget. A londoni kormány továbbra sem hajlandó ellenőrzéseket 
bevezetni az Észak-Írországot az ország többi részétől elválasztó belső tengeri határán. Az intézkedés eredetileg 
áprilisban indult volna, a brit kormány azonban közölte csak októbertől ellenőrzik az áruforgalmat. Az Európai Parlament 
képviselői nem bíznak Boris Johnson kormányában. 

 
Vita indult arról, hogyan reformálják meg az EU-t 
Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van 
szükség, mivel elégedetlenek a polgárok, és mi az, amiben tovább lehet és kell erősíteni az integrációt. David Sassoli, az 
Európai Parlament elnöke, Antonio Costa, az EU soros elnökségét ellátó Portugália miniszterelnöke és Ursula von der 
Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta azt a dokumentumot, amellyel útjára indították a Conference of the Future of 
Europe, vagyis az Európa jövőjéről szóló rendezvénysorozatot.  
 
Rosszul költik a tagállamok a helyreállítási pénzeket 
A Finance Watch nevű civil szervezet szerint a nagy országok óriási pénzeket dobnak majd ki az ablakon azzal, hogy nem 
fenntartható ágazatokat támogatnak az uniós helyreállítási alapokból. Ez kockázatot jelent Európának a klímaváltozás 
és az életminőség terén is a jövőben - mondta az Euronewsnak a Finance Watch főtitkára, Benoît Lallemand. 

 
Folytatódó EU – USA párbeszéd klímaügyben 
Az idei év döntő lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az ENSZ őszi klímaváltozási konferenciáján az Európai 
Unió és az Egyesült Államok 4 évi szünet után ismét ugyanazon az oldalon áll majd. Az amerikai elnök klímavédelmi 
különmegbízottja, John Kerry korábbi amerikai külügyminiszter az EU zöld megállapodásért felelős uniós biztosával, 
Frans Timmermansszal találkozott Brüsszelben. 

 
Négy hónapra tűzszünetet köt az EU és Amerika a kereskedelmi háborúban  
Az EU és az Egyesült Államok megállapodott arról, hogy négy hónapra felfüggesztik az összes vámot, amit az Airbus és 
a Boeing állami támogatása kapcsán kölcsönösen kivetettek – jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke. A végső cél, hogy a felek lezárják a több éve húzódó kereskedelmi vitát, ehhez van szükség a mostani 
tűzszünetre, hogy közben tárgyalhassanak. Az Unió és az USA kölcsönösen tiltott állami támogatással bírálják egymást 
az Airbus és a Boeing esetében, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mindkét félnek igazat adott, így kölcsönösen 
vámokat vetettek ki egymás termékeire. 
 
Budapesten a legolcsóbb a lakossági földgáz 29 európai főváros közül 
Továbbra is Budapesten a legolcsóbb a lakossági földgáz 29 európai főváros közül, az áramért pedig csak Belgrádban 
fizetnek kevesebbet a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) februári nemzetközi ár-
összehasonlító vizsgálata szerint. A szolgáltatók és a szabályozó hatóságok adatai alapján kiszámított végfelhasználói 
árinformációk szerint a magyar lakossági fogyasztók továbbra is Európa legalacsonyabb energiaáraival kalkulálhatnak - 
hangsúlyozta a MEKH hétfői közleményében. 
 
Kerülőúton jutna több oltóanyaghoz az EU 
Több millió adag AstraZeneca-oltóanyag exportjának engedélyezését kéri az amerikai kormánytól az Európai Bizottság, 
ezzel is igyekezve áthidalni azokat az ellátási fennakadásokat, amelyek hátráltatják a koronavírus elleni oltási kampányt 
az Európai Unióban – írta szombaton a Financial Times. 

 
A kínai és orosz vakcinák is bekerülhetnek az uniós oltási igazolványba 
Az Európai Bizottság javaslata szerint az Európai Unió oltási igazolványába bekerülnének azok a vakcinák is, amiket csak 
tagállami szinten engedélyeztek – írja a Bloombergre hivatkozva a hvg.hu. 
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A vártnál jobban javult a befektetői bizalom az euróövezetben 
Márciusban a vártnál jobban alakult, tavaly február óta a legmagasabb szintre emelkedett a Sentix gazdaságkutató 
intézet euróövezeti befektetői bizalmi indexe. A Sentix befektetői bizalmi indexe márciusban 5 pontra nőtt a februári 
mínusz 0,2 pontról. Szakértők kevésbé javuló mutatóra, plusz 1,9 pontra számítottak márciusra. 
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FÁK-térség 

 
Oroszországban 2,1 millióra emelkedett a munkanélküliek száma 
A TASSZ hírügynökség információi alapján márciusban Oroszországban 2,1 millió embert regisztráltak hivatalosan 
munkanélküliként. 
 
2020-ban 23,1 Mrd UAH profitot termeltek az állami tulajdonú ukrán bankok 
Az ukrán Pénzügyminisztérium által közzétett információk alapján 2020-ban az ukrán állami tulajdonban lévő bankok 
23,1 Mrd UAH profitot termeltek.  
 
Csökkent Fehéroroszország arany-és devizatartaléka 
Az előzetes adatok szerint Fehéroroszország arany- és devizatartaléka 20111. március 1-jén 7 114,5 millió dollárt tett ki - 
tudta meg a BelTA a Fehérorosz Köztársaság Nemzeti Bankjának Információs és PR-osztályától. 2021 februárjában az 
ország arany- és devizatartaléka tovább zsugorodott, 88,9 millió dollárral (1,2% -kal) csökkent a januári 265 millió dollár 
(3,5%) esést követően. Az arany- és devizatartalékok volumenének februári csökkenése elsősorban a külföldi és a 
belföldi kötelezettségek devizában tervezett visszafizetésének volt köszönhető 
 
Négy százalékkal nőhet az azeri gazdaság a Moody’s szerint 2021-ben 
A Moody's nemzetközi hitelminősítő előrejelzése szerint Azerbajdzsán gazdasága ebben az évben mintegy 4%-kal fog 
növekedni. Ez meghaladja a főbb nemzetközi szervezetek és hitelminősítő ügynökségek várakozásait (az S&P 2,1%-os, 
az ENSZ 2 %-os, a Világbank pedig 1,9%-os növekedést jósolt). 
 
Az üzleti környezet helyreállása tapasztalható Azerbajdzsánban  
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter Twitteren közzétette, hogy a koronavírus-járvány után kezd helyreállni az üzleti 
környezet Azerbajdzsánban. 2021 első két hónapjának eredményei biztatóak, és az adóbevételeket az előrejelzésekhez 
képest 118,7%-ban sikerült realizálni. A nem-olajszektor pluszbevételei 84,7 millió manatot (49,8 millió dollárt) tettek ki. 
 
Nem változtatott a kazah Nemzeti Bank a jegybanki alapkamaton 
A kazah Nemzeti Bank vezetése nem változtatott az alapkamat mértékén, mely továbbra is 9%-on marad az országban 
– jelentette be a bank sajtóosztálya.  
 
Közös fejlesztési alapot hozna létre Kirgizisztán és Üzbegisztán 
Az üzbég kormány 50 M USD értékű összeget tervez egy közös projektek finanszírozására létrehozandó kirgiz-üzbég 
fejlesztési alap számára rendelkezésre bocsájtani, tudta meg a 24.kg információs ügynökség.   
 
Megérkezett az első AstraZeneca szállítmány Tádzsikisztánba 
Március 9-én megérkezett Tádzsikisztánba az AstraZeneca COVID-19 elleni oltását tartalmazó első szállítmány. 
Tádzsikisztán a 192 ezer ember beoltására alkalmas csomaghoz a WHO COVAX rendszerén keresztül jutott hozzá. A 
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WHO Tádzsikisztánba a COVAX rendszeren keresztül összesen 732 ezer dózis COVID-19 elleni vakcina leszállítását 
irányozta elő.   
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Kína 

 
Orosz-kínai bázis épül a Holdon 
Egy nemzetközi tudományos holdbázis létrehozásáról jött létre orosz-kínai kormányközi memorandum Dmitrij Rogozin, 
a Roszkoszmosz és Csang Ko-csien, a Kínai Nemzeti Űrhivatal vezetőjének kedden megtartott videokonferenciáján. A 
Roszkoszmosz közleménye szerint a dokumentumot a két ország közötti űrkutatási egyezmény alapján készítették elő. 
Az orosz kormány február 12-én tett javaslatot a memorandum aláírására, az erről szóló rendeletet Mihail Misusztyin 
miniszterelnök írta alá. 
 
Kína a közeljövő kockázatai miatt adta fel az eddigi gyakorlatot 
A kínai vezetés döntése, mely szerint nem tesznek közzé 5 évre előre átlagos GDP-elvárásokat, több teret enged a 
döntéshozóknak a felmerülő bizonytalanságok kezelésére, valamint a változásokra való reagálásra - mondta egy magas 
rangú kínai tisztviselő hétfőn. 

 
A Hold után most a Marson alakítana nagyot Kína – Újabb lépés a világűr dominálása felé? 
Ha a pár hete a Mars körüli pályára állást sikeresen abszolváló Kínának májusban sikerülne a vörös bolygón történő 
becsapódásmentes landolás, illetve marsjárójának működtetése is, akkor a második ország lenne a világon az USA után, 
amely elmondhatja magáról, hogy ezt a hármas feladatot kipipálta, amit éppen a kínai kommunista párt 
megalapításának 100. évfordulójára időzített Peking. A népköztársaság kikiáltásának centenáriumára, 2049-re pedig 
nem kisebb célt tűzött ki az utóbbi időben Hold-programjával több világelsőséget bezsebelő Kína, minthogy a világ 
vezető űrhatalma lesz. Ennek elérésében kiemelt szerepet kaphat a Nemzetközi Űrállomás riválisának szánt, 2022 
végére tervezett saját űrállomásának kiépítése. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Március 10-én egy nap alatt 67-en estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a megbetegedés következtében elhunytak 
száma 29 227-re emelkedett. 14 556 újabb esettel 2 821 943-ra nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. Az aktív esetek száma február közepe óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 137 558 esetet tartanak 
nyilván. 
 
Törökország további 2 hónappal meghosszabbítja az elbocsátási tilalmat 
Törökország március 17-től további két hónappal meghosszabbította az elbocsátási tilalmat, melyet tavaly vezettek be, 
hogy korlátozzák a koronavírus-járvány foglalkoztatásra és általában a gazdaságra gyakorolt negatív hatását. A 
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kormány további két hónappal meghosszabbítja a készpénzbeli támogatást. A rövidtávú munka március végétől 
megszűnik - a juttatás keretében a kormány az alkalmazottak fizetésének 60%-át fizette. 
 
Törökországban már 10 milliónál tart az oltások száma 
Törökországban március 8-án meghaladta a 10 milliót a SARS-CoV-2 koronavírus ellen, a tömeges immunizálás 
keretében beadott oltások száma. A 83,6 millió lakosú országban január 14-én kezdődött meg az oltási kampány a 
Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó elölt vírusokon alapuló, CoronaVac nevű készítményének vészhelyzeti 
alkalmazásával. Az oltóanyagot két dózisban, 28 nap eltéréssel kell a szervezetbe juttatni. Az első adagot eddig 7 millió 
594 ezer, míg a második adagot már 2 millió 465 ezer embernek adták be. 
 
Új szabályok a COVID-19 mutációk kapcsán Törökországban 
Fontos rendelkezést léptetett életbe az egészségügy-minisztérium a COVID-19 mutációi kapcsán, melyek alapján a 
Nagy-Britanniából származó mutációval fertőzöttek 10 napos karanténja után, ha nincsenek tüneteik, a teszt 
elvégzésével véget ér. A tesztkötelezettség a brazil és dél-afrikai mutációra is vonatkozik. A dél-afrikai (501Y.V2 vagy 
B.1.351); és a brazil (P1) mutációval fertőzöttek karanténja legalább a 10. napig tart, ezt követően negatív PCR-teszt 
esetén oldható fel. Akinek a tesztje a 10 nap után pozitív, azt 48 órás időközönként tovább tesztelik. 
 
A munkanélküliségi ráta januárban 12,2% volt Törökországban 
A törökországi munkanélküliség januárban 12,2% volt, 0,4 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál. A 
foglalkoztatási ráta 1,2 százalékponttal emelkedett havi szinten, 43,8%-ra, azaz 27,7 millió főre. 
 
Az isztambuli vállalatok exportja 6,1 milliárd dollár volt februárban 
Az isztambuli vállalatok 6,1 milliárd dollár értékű kivitellel a török export 38,2%-át adták 2021 februárjában.  1,3 milliárd 
dolláros értékkel a kivitel legnagyobb részét, 16,9%-át a ruházati termékek exportja jelentette. A vállalatok legnagyobb 
piaca Németország volt, az exportból származó bevétel elérte a 598,64 millió dollárt. 
 
Jelentősen fellendült az elektromos háztartási készülékek iránti kereslet Törökországban 
Az elektromos háztartási készülékek értékesítése tavaly jelentősen, mintegy 300%-kal nőtt Törökországban, mivel a 
koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések miatt az emberek az idő nagy részét otthon 
töltötték. A testápolási termékek és a konyhai eszközök voltak a legnépszerűbbek. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Véget ért az amerikai álom: már nem az USA a legvonzóbb úti cél 
A koronavírus-járvány világszerte jelentős hatást gyakorolt az emberek külföldi munkavállalási hangulatára: alapvetően 
visszavetette a költözési kedvet, míg népszerűbbek lettek azok az országok, amelyek a legjobb munkát végezték a 
fertőzés kezelésében – írja a Statista a Boston Consulting Group (BCG) tanulmánya alapján. 
 
A jövő héten asztalhoz ül az új amerikai vezetés a kínaiakkal 
 Az első komolyabb személyes tárgyalást tartják a jövő héten az USA és Kína képviselői azóta, hogy Joe Bident beiktatták 
amerikai elnöknek – írja a CNBC. Az elnök nem lesz ott a találkozón Alaszkában, a külügyminiszter és a nemzetbiztonsági 
tanácsadó képviselik az amerikai felet. 
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Célegyenesben az amerikai gigacsomag, Joe Biden már pénteken jóváhagyhatja 
Joe Biden már pénteken aláírhatja az 1900 dolláros gazdaságélénkítő csomagról szóló javaslatot, írja a MarketWatch. 
Jen Psaki fehérházi szóvivő arról beszélt, hogy Joe Biden azt tervezi, hogy már pénteken aláírja az 1900 milliárd dolláros 
amerikai gazdaságélénkítő csomagról szóló javaslatot, amit az amerikai szenátus már múlt héten jóváhagyott. 
 
Arizonában sikerült visszaszorítani a járványt 
Az Egyesült Államok eddig nem sok mindennel büszkélkedhetett, ha a koronavírus-járvány került szóba. A legtöbb 
fertőzött és a legtöbb halott is innen származik, és az adatok akkor sem túl fényesek, ha az ország lakosságának 
arányában nézzük őket. Mostanra azonban úgy tűnik, fordult a kocka. Az országban a januári tetőzéshez képest jelentős 
visszaesést mutat az új esetek és a napi halálozások száma is, és ezek most már, úgy tűnik, tartós tendenciák, nem csak 
ingadozásokat jelent. Hatalmas országról van persze szó, amelynek tagállamai között sokszor az EU tagországainál is 
nagyobb különbségek lehetnek. Érdemes azonban tüzetesebben is megvizsgálni Arizonát, amely egy Magyarországgal 
nagyjából azonos népességű állam. 
 
Ezer alatt a halálos áldozatok napi száma az Egyesült Államokban 
Három és fél hónap után először ezer alá csökkent az Egyesült Államokban az egy nap alatt koronavírus-fertőzés 
következtében elhunytak száma − derült ki a Johns Hopkins Egyetem hétfőn közzétett adataiból. Az utóbbi 24 órában 
749 fertőzött halálát jegyezték fel. A legtöbb halálesetet korábban január 12-én regisztrálták, aznap 4473 koronavírus-
fertőzött halt meg. Legutóbb november végén volt ezer alatt ez az érték. 
 
Meglepődhet még az idén, akinek dollár van a számláján 
Az év eleje óta erősödik a dollár az euróval szemben, és ez egész évben folytatódhat. Ennek oka, hogy az Egyesült 
Államok sokkal többet költ gazdasági mentőcsomagokra, előrébb jár az oltásokban, ezért a gazdasága is várhatóan 
masszívabban pattan majd vissza, mint a világ többi gazdaságáé. Januárban még nagyon mást gondolt erről a piac. 
 
Alaszkában minden tizenhat évet betöltött lakos megkaphatja a vakcinát 
Első amerikai szövetségi államként Alaszkában lényegében a teljes lakosság számára hozzáférhetővé tették a 
koronavírus elleni oltóanyagot, amit a terület kormányzója, Mike Dunleavy jelentette be. A politikus elmondta, hogy az 
államban mindenki megkaphatja az oltóanyagot, aki elmúlt tizenhat éves, illetve ott él vagy dolgozik. A kormányzó 
korábban már megfertőződött, amit „kényelmetlenségként” írt le, és kifejtette, hogy nem akarná az ezzel járó 
kellemetlenségeket újra átélni, valamint a vírust terjeszteni. 
 
A világ egyik legnagyobb országa már idén maga mögött tudja a koronavírus okozta válságot - és nem Kína az 
Az OECD közzétette friss előrejelzését, amelyben lényegesen felfelé módosította a GDP-várakozásokat a legnagyobb 
gazdaságokban legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest. Idén India, Kína és az Egyesült Államok gazdasága nőhet 
a legnagyobb mértékben az OECD szerint, viszont a nagy gazdaságok közül pont a legnagyobb, az Egyesült Államok 
lehet az, amelynek idén a negyedik negyedévben a GDP-je már meghaladhatja a válság előtt 2021-re várt szintet, azaz 
az amerikai gazdaság találhat vissza leghamarabb a potenciális GDP-növekedési pályára. 
 
Már az Egyesült Államok a világelső a beadott oltások számában 
Már több mint 82 millió koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban, többet, mint a világ bármely másik 
országában – közölte pénteken az amerikai kormány koronavírus elleni munkacsoportjának rangidős tanácsadója a 
Fehér Ház COVID-19 csoportjának sajtótájékoztatóján. Andy Slavitt aláhúzta, hogy míg hat héttel ezelőtt az időseknek 
– azaz a koronavírusnak leginkább kiszolgáltatott korosztálynak – csak 8 százaléka kapta meg a vakcinát, mostanra a 65 
éves vagy annál idősebb emberek közel 55 százaléka kapott legalább egy oltást. 
 
Amerikából szerezné be az EU a hiányzó AstraZeneca-vakcinákat 
Több millió adag AstraZeneca-oltóanyag exportjának engedélyezését kéri az amerikai kormánytól az Európai Bizottság 
– írta szombaton a Financial Times az MTI szerint. A londoni üzleti napilap azt írta: a bizottság ezáltal próbálná áthidalni 
azokat az ellátási fennakadásokat, amelyek hátráltatják a koronavírus elleni oltási kampányt az Európai Unióban. 
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Jó hírek érkeztek az amerikai gazdaságról 
A vártnál nagyobb mértékben nőtt az amerikai gyáripar új megrendeléseinek értéke januárban. Az amerikai 
kereskedelmi minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy 509,4 milliárd dollár értékben érkeztek új megrendelések, ami 
az előző havit 2,6 százalékkal (13,1 milliárd dollárral) haladta meg. A decemberi 1,6 százalékos emelkedés után elemzők 
2,1 százalékos növekedésre számítottak januárra. 
 
Brüsszel és Washington felfüggeszti az egymásra kivetett vámtarifákat 
Négy hónapra felfüggeszti az Európai Unió és az Egyesült Államok az egymásra kivetett vámtarifákat, melyeket az 
európai Airbus és az amerikai Boeing repülőgépgyártóknak nyújtott, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által 
tiltottnak minősített állami támogatások miatt hoztak egymással szemben. Az Európai Bizottság szerint a négyhónapos 
felfüggesztéssel a szükséges belső eljárások mindkét oldalon befejeződhetnek, ami a vámtarifák tartós megszüntetését 
célozza. 
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Kanada 

 
Kanada kiakadt: bajban a vaj 
„Észrevettétek, hogy már nem olyan puha a vaj, mint korábban, vajon mi történt?” A kérdést Julie Van Rosendal 
közismert kanadai szakácskönyvszerző tette fel február elején a közösségi médiában, és ezzel elindította a lavinát. A 
reakciók százaiból derült ki, hogy tényleg nem puhul úgy a vaj szobahőmérsékleten, mint ahogy régen. Mivel a járvány 
miatt sokkal többen sütnek-főznek otthon, megugrott a vaj iránti kereslet, 2020-ban 12,4 százalékkal. És a 
kanadaiaknak, ahogy nekem is, feltűnt, hogy valami megváltozott a hazai vajjal – nyilatkozta Van Rosendal. 
 
Kanadában engedélyezték a Johnson and Johnson oltóanyagát 
A kanadai gyógyszerfelügyelet pénteken engedélyezte a Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű 
oltóanyag alkalmazását. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök közölte, hogy szeptemberig tízmillió adagot várnak a 
Johnson and Johnson készítményekből. Az észak-amerikai országban korábban a Pfzier/BioNTech, a Moderna és az 
AstraZeneca/Oxford vakcinákat engedélyezték. Ennek ellenére csak lassan halad a kanadai oltási kampány a gyártás 
elhúzódása és a kiszállítási nehézségek miatt. A Johnson and Johnson oltóanyaga egyszerű hűtőszekrényben is tárolható 
ellentétben a mélyhűtést igénylő Moderna és Pfizer/BioNTech vakcinákkal. 
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Latin-Amerika 

 
Észak-Amerikában gyengül, Dél-Amerikában erősödik a koronavírus-járvány 
Az új koronavírus-fertőzöttek száma csökkenőben van Észak-Amerikában, a latin-amerikai fertőzöttek száma 
ugyanakkor továbbra is nő, elsősorban Brazíliában, ahol a járvány gyorsulása miatt a napi új halálesetek száma minden 
korábbit meghaladott - közölte szerdán a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO). A Reuters brit hírügynökség 
számításai szerint Latin-Amerikában mintegy 22,3 millió koronavírus-fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 704 
ezer, amely az ázsiai és az afrikai halálesetek együttes számának közel a duplája.  
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A 100 millió kubai vakcina sem elképzelhetetlen 
Négy, koronavírus elleni oltóanyagot is fejlesztenek Kubában. A fejlesztett oltóanyagok közül az egyik májusra már az 
összes teszten túl fog jutni, egy másikat pedig a híresztelések szerint orrspray formájában is be lehet majd adni. Ezek 
közül két oltóanyag, a Soberana 2 és az Abdala tesztelésében már emberek tízezrei vettek részt – köztük iráni és 
venezuelai lakosokat is bevontak a vizsgálatokba. A vakcinák jól vizsgáztak az eddigi tesztek során, és komoly 
mellékhatásokat sem tapasztaltak a beoltottak – ismertette Eduardo Martínez, a fejlesztést felügyelő állami 
gyógyszeripari konglomerátum, a BioCubaFarma elnöke. 
 
Van egy ország, ahol lemondott az egészségügyi miniszter a járvány tombolása miatt 
Lemondott tisztségéről pénteken a paraguayi egészségügyi miniszter azt követően, hogy az igazolt koronavírus-
fertőzöttek számának megugrása az összeomlás szélére sodorta az ellátórendszert. Julio Mazzoleni helyére Mario Abdo 
Benítez paraguayi elnök a lemondott miniszter helyettesét, Julio Borbát nevezte ki, aki máris bejelentette, hogy minden 
eszközzel igyekeznek javítani a kórházak helyzetén és megszüntetni a gyógyszerhiányt. A hétmilliós latin-amerikai 
országban napok óta rekordot dönt a regisztrált fertőzések száma.  
 
Lehet, hogy Kuba lekerül az USA terrorlistájáról 
Az amerikai kormány felülvizsgálja Donald Trump előző elnök döntését, amellyel felvette Kubát a terrorizmust 
támogató országok listájára, a Havannával szembeni politika szélesebb körű módosítása azonban nincs a legfontosabb 
prioritások között - mondta a Fehér Ház szóvivője kedden. Jen Psaki kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak nincs oka 
sietségre abban, hogy nagyobb gesztusokat tegyen a kommunista irányítású szigetország felé. Többen a kapcsolatok 
javulását várták a Joe Biden elnök vezette új kormányzattól, miután Trump visszafordította a még elődje, Barack Obama 
által megkezdett közeledést a két ország között. 
 
Brazíliában is gyártani fogják az AstraZeneca vakcináját 
Brazíliában is elkezdődött az AstraZeneca gyógyszergyár vakcinájának a nagyüzemi előállítása. A brit-svéd 
gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű, adenovírust használó oltását a Rio de Janeiró-i Fiocruz 
intézetben állítják elő. 
 
Tengerben érlelik a borokat Argentínában 
Argentin borászok olyan tapasztalatok eredményeit tették közzé, amelyek szerint a palackozott borok tengerben való 
egyéves érlelése egyenértékű a hároméves hagyományos pincében történővel. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
7%-kal csökkent a dél-afrikai GDP 2020-ban 
A tavalyi év közepén a dél-afrikai szakértők még két számjegyű GDP visszaeséssel számoltak, azonban az utólagos 
számitásokon alapuló, a Dél-Afrikai Statisztikai Hivatal által közzétett információk szerint ez a szám mindössze 7%-volt. 
 
NGO-k próbálják leállítani a Kelet-Afrikai Kőolajvezeték projektjét 
Az Uganda és Tanzánia közötti nyers kőolaj szállítását célzó 3,5 Mrd USD értékű Kelet-Afrikai Kőolajvezeték (Eacop) 
projektjének leállítása érdekében nem kormányzati szervek (NGO) egy csoportja levélben próbálja felhívni a 
finanszírozásban potenciálisan érdekelt bankok vezetőségének figyelmét a projekt környezeti és szociális szempontból 
gyakorolt negatív hatásaira.   
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Új ipari park létesítéséről döntöttek Etiópiában 
Újabb ipari park építéséről döntöttek az Oromia Szövetségi Államban lévő Nekemte városban. A 7.8 milliárd birres (kb. 
70 milliárd forint) beruházást három év alatt tervezik megvalósítani. Az ipari park elsősorban mezőgazdasági 
feldolgozóiparra fókuszál majd mintegy 3000 új munkahelyet teremtve. 
 
Új, 70 km-es földgázvezetéket adtak át Egyenlítői-Guineában 
Átadták az Egyenlítői-Guinea partjainál fekvő Alen gázmezőt a Punta Europa gázfeldolgozó (cseppfolyósító) üzemmel 
összekötő mintegy 70 km-es vezetéket. A projekttől azt remélik, hogy az elkövetkező 7 évben másfél milliárd dollár 
bevételt hoz majd az országnak LNG (cseppfolyósított gáz) eladásából. 
 
Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás 
Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás, jelentette a Jediót Ahronót 
című újság hírportálja, a ynet. A StoreDot nevű startup olyan lítium-ion alapú akkumulátort fejlesztett ki, amelynek 
feltöltési ideje versenyképes a hagyományos autók tankolási idejével, ugyanis mindössze öt perc alatt eljut a teljes 
lemerültségtől a teljesen feltöltött állapotig. 
 
Beoltottak 600 gyereket a Pfizer-vakcinával Izraelben, nem jelentkeztek súlyos mellékhatások 
Miután az izraeli egészségügyi minisztérium korábban azt javasolta, hogy oltsák be az alapbetegséggel küzdő 
tinédzsereket, mert rájuk komolyabb veszélyt jelenthet a fertőzés, több száz, 12 és 16 közötti gyermek kapta meg Pfizer 
és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát Izraelben, és egyiküknél sem jelentkeztek súlyos 
mellékhatások – közölték magas rangú tisztviselők a Guardiannel. 
 
Az Egyesült Arab Emírségekbe látogat az izraeli kormányfő 
Az Egyesült Arab Emírségekben tesz "történelmi látogatást" csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő - 
jelentette az izraeli közszolgálati rádió szerdán.  A két ország közötti kapcsolatok normalizálása óta első izraeli 
kormányfői villámlátogatásra tizenkét nappal az izraeli parlamenti választások előtt kerül sor. Netanjahu Mohamed Bin 
Zájid Ál Nahajannal, az Egyesült Arab Emírségek tényleges vezetőjével tárgyal.  A látogatást legutóbb februárban 
halasztották el, amikor Izrael a koronavírus járvány ellen védekezve lezárta légterét. 
 
Izrael két vállra fektette a vírust, de nem volt olcsó 
Izrael határozottan nyerésre áll a koronavírussal szemben; a 9,3 milliós lakosságból ötmillió embert már legalább egyszer 
beoltottak, és ebből 3 789 116-ot már másodszor is. Látszik a fény az alagút végén, és a lámpás neve: zöldkártya. A 
hétvégén mindenki előtt megnyíltak az éttermek, kocsmák, múzeumok, könyvtárak – a szállodákba, uszodákba, 
rendezvénycsarnokokba, stadionokba és edzőtermekbe azonban csak az oltottságot (immunitást) igazoló zöldkártya 
felmutatásával lehet belépni – derült ki az El Mundo tudósításából. 
 
Izraelbe látogat Orbán Viktor 
Orbán Viktor és cseh kollégája, Andrej Babiš még a héten Izraelbe látogatnak − adta hírül a Neokohn az izraeli Kan 11-es 
hírcsatorna értesüléseire hivatkozva. Mint írják, a magyar és a cseh kormányfő Benjamin Netanjahu izraeli 
miniszterelnökkel a zsidó állam kiemelkedően sikeres oltási programjának tapasztalatairól tárgyal majd. 
 
Bombázókkal üzent Joe Biden a Közel-Kelet egyik legerősebb országának 
Joe Biden egy pár B-52-es bombázóval repült át a Közel-Keleten, miután felmerült annak gyanúja, hogy Irán 
megtámadott egy izraeli tankerhajót. A múlt héten tűz ütött ki ismeretlen okokból egy izraeli tankerhajón, Izrael 
kormánya megvádolta Iránt azzal, hogy szándékos támadás történt és ők követték el az akciót. Egy Irán-párti, bejrúti 
TV-csatornában keringettek felvételeket is a lángoló tankerhajóról, melyeket állítólag egy iráni drón készített. Irán 
minden felelősséget tagadott a támadás kapcsán. 
 
Benjámin Netanjahuval egyeztetett telefonon Kamala Harris amerikai alelnök 
Washington Izrael biztonsága iránti elkötelezettségéről, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Izraellel kapcsolatos 
vizsgálatáról és Iránról is szó esett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Kamala Harris amerikai alelnök első, 
telefonos egyeztetése során, derült ki a Fehér Ház csütörtöki közleményéből. 
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Szaúd-Arábiában feloldják a korlátozásokat 
Szaúd-Arábiában vasárnaptól feloldják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások zömét - írja az SPA 
hírügynökség belügyi forrásokra hivatkozva. Feloldják a beltéri éttermi étkeztetés tilalmát, megnyitják a mozikat, 
engedélyezik ismét a szórakoztató rendezvényeket. Továbbra is tilos lesz lakodalmak és testületi gyűléseket tartani, 
egyéb összejöveteleken legfeljebb húszan lehetnek egyszerre. 
 
A 40 milliós Irak eddig 50 ezer vakcinát kapott, pedig tombol a koronavírus-járvány 
Elkezdődött az oltási kampány Irakban és Kurdisztánban, azonban a 40 milliós ország mindössze 50 ezer vakcinát tudott 
szerezni első körben. Közben egyre nő az országban a fertőzöttek száma: már több mint 700 ezren betegek. Irakban és 
Kurdisztánban is folyamatosan nő a fertőzöttek száma. Irakban 800 ezren, Kurdisztánban pedig 103 ezren kapták el a 
vírust.  
 
Egyiptomi iszlám jogtudósok szerint az oltás nem ellentétes a böjttel 
A koronavírus elleni védőoltás nem sérti a böjtöt a ramadán idején. Erről hozott fatvát (vallásjogi döntést) a szunnita 
világ szellemi központjának számító kairói al-Azhar egyetem és mecset Fatva-hatósága - közölte a Kathpress katolikus 
hírügynökség az Egypt Independent című helyi lapra hivatkozva. Az iszlám jogtudósok szerint a vakcina nem minősül 
sem ételnek, sem italnak, így az immunizálás nem sérti meg a böjtöt. 
 
Egyiptomban kutat az INA 
A horvát-magyar tulajdonban lévő INA kőolajipari vállalat bejelentette, hogy Tarek al-Mala egyiptomi olajügyi miniszter 
hozzájárult az INA és a Wintershell DEA közötti adásvételi szerződés véglegesítéséhez. Ezzel az INA új egyiptomi 
koncesszióhoz jutott, amelyben részesedése 20 százalékot tesz ki, a fennmaradó 40-40 százalékot a Wintershall DEA és 
a Cheiron birtokolja. 
 
Egyiptomban évszázadok óta először a keresztény és a zsidó vallás is tananyaggá válik 
Egyiptom modern kori történetében először a kormány belefoglalta a tantervbe a muszlim vallásos ismeretek mellé az 
„összes ábrahámi vallás ismeretét” is. A lépést azzal indokolták, hogy a muszlim vallásos nevelés nem elég, a diákoknak 
más vallások „erkölcsi értékeit” is meg kell tanulniuk. 
 
Az algériai nagykövetet fogadta a honvédelmi miniszter 
Algéria biztonsági helyzete és térségbeli szerepe nemcsak a régió, hanem Európa biztonsága szempontjából is rendkívül 
fontos – jelentette ki Benkő Tibor, miután bemutatkozó látogatáson fogadta március 9-én, kedden Ali Mokranit, az 
Algériai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetét. A találkozón a honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az 
észak-afrikai és a közel-keleti térség Magyarország külpolitikai prioritásai közé tartozik. Mint mondta, a déli nyitás 
stratégia révén fókuszba kerültek a régió államai és megnyílt a lehetőség az együttműködés elmélyítésére. 
 
Bidenék feloldották Trump beutazási korlátozásait 
Újra igényelhetnek amerikai vízumot a Trump listáján szereplő, muszlim többségű országok állampolgárai. Hétfőn 
jelentette be a Reuters szerint az amerikai külügyminisztérium, hogy újra kérhetnek amerikai vízumot azon országok 
állampolgárai, melyekből a beutazást Donald Trump korlátozta elnöksége alatt. Ez tizenhárom, többségében muszlim 
arab és afrikai országot érint. Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője szerint, akik 2020. január 20. előtt igényeltek 
vízumot, azoknak új kérvényt kell benyújtaniuk, akiknek kérelmét pedig január 20-án vagy azután utasították el, azok 
kérhetik a döntés felülbírálását. 
 
Szinte teljesen lebénult a tiltakozások és gazdasági problémák sújtotta ország 
Az ország romló gazdasági helyzete, a nemzeti fizetőeszköz elértéktelenedése és a belpolitikai csatározások miatt hetek 
óta tüntető libanoniak meghirdették hétfőn a "harag napját", főutakat zártak le Bejrútnál és országszerte, forgalmi 
fennakadásokat okozva, veszélyeztetve az oxigénszállítmányok eljutását a koronavírusos betegeket kezelő kórházakba. 
 
Irán újabb ugrást ért el az atomprogramjában 
Irán üzembe állította IR-2m típusú, új generációs centrifugákból álló harmadik urándúsító kaszkádját is a natanzi 
földalatti atomlétesítményben - áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által a tagállamoknak hétfőn 
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megküldött jelentésében. A lépés újabb megsértését jelenti az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött többhatalmi 
megállapodásnak. 
 
Befejezte iraki látogatását Ferenc pápa 
Befejezte iraki látogatását Ferenc pápa hétfő reggel, miután az utóbbi négy napban konfliktus sújtotta városokba 
látogatott, muszlim és keresztény vezetőkkel találkozott, és a békéről és a békés együttélésről prédikált. Ferenc pápa 
személyében először látogatott a katolikus egyház vezetője Irakba. 
 
Buszgyártásba fog Katar, Európába is exportálnának 
Hét év alatt 1500 elektromos buszt gyártanának Katarban. A buszokat a Közel-Kelet mellett Dél-Amerikába, Afrikába és 
Európába is exportálnák a tervek szerint. A buszgyártás a 2022-es labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódóan indulhat 
be jövő év végén. Fahad Saad al-Qahtan, a Mowasalat tömegközlekedési vállalat vezérigazgatója az arab sajtónak 
elmondta, hogy jelenleg az első fázisban vannak az előkészületi munkálatokkal, de a második fázisban már elindulhat a 
dizájn tervezése is, míg a gyártás beindítása jelenti majd az utolsó fázist 2022 végén. 
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Ausztrália 

 
Kenyértörésre vinné a vakcinavitát Ausztrália 
Összefogna más országokkal Ausztrália annak érdekében, hogy a koronavírus ellen az AstraZeneca gyógyszergyártó 
cégtől megrendelt 250 ezer adag vakcinát az Európai Unió engedje leszállítani − közölte az ausztrál kereskedelmi 
miniszter. 
 
Nagyratörő környezetvédelmi tervei vannak Ausztráliának 
A fogyasztási cikkek csomagolására használt polisztirolt 2022 közepére fokozatosan kivezetik Ausztráliában. Teszik 
ezt a műanyag hulladék felszámolására létrejött nemzeti terv részeként. A természetvédelmi csoportok üdvözölték a 
terv számos aspektusát, amely magában foglalja az ételek és italok polisztirol-tartalmú csomagolásainak 2022 végéig 
történő teljes beszüntetését, ugyanakkor bírálták az ambiciózus célok elérésére irányuló nagyrészt önkéntes 
hozzáállást. 
 
Egy adag vakcinát se engednek Ausztráliába az olaszok 
Olaszország nem engedélyezte a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinájának 
Ausztráliába történő kivitelét, és az Európai Bizottság támogatta a döntést – írta az MTI, mit közöltek uniós források 
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csütörtökön Brüsszelben, illetve Rómában. A források szerint az AstraZeneca vállalat csütörtökön kért engedélyt az 
olasz kormánytól, hogy mintegy 250 ezer adag oltóanyagot exportálhasson Ausztráliába a Róma melletti üzeméből. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zéland csak egy cég vakcinájával olt, de az egész országnak elegendő mennyiséget kötött le 
A korábbi tervektől eltérően csak a Pfizer és a BioNTech gyógyszergyártó cégek közös fejlesztésű vakcinájával fognak 
oltani az országban a koronavírus ellen, amiből az egész lakosságnak elegendő mennyiséget kötöttek le a gyártóknál. 
Jacinda Ardern kormányfő hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: Bár korábban úgy volt, hogy négy különböző 
vakcinával oltanak, a Pfizer oltóanyaga eléggé hatékonynak bizonyult ahhoz, hogy csak ezt használják. A szigetország 
miniszterelnöke szerint ez a megoldás igazságosabb is a lakossággal szemben, és könnyebbé teszi a tömeges oltás 
lebonyolítását. 
 
Véget ért az egy ember miatt elrendelt zárlat az új-zélandi városban 
Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány 
járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt. A zárlatot az 1,7 milliós új-zélandi Aucklandben 
Jacinda Ardern miniszterelnök rendelte el, miután kiderült, hogy egy ember egy héten át járt-kelt szabadon a 
városban, nyilvános rendezvényeken vett részt, miután kapcsolatban került egy karanténban lévő fertőzött családdal, 
és pozitív lett a koronavírus-tesztje. 
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